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M ilí priatelia, prejdúc nádherné ob-
dobie štyridsaťdňového pôstu, vie-
me si oveľa viac ceniť dary, ktoré sa 
nám dostali, a najmä dar vykúpe-

nia, zaslúžený pre nás smrťou a zmŕtvychvstaním 
Krista. Pocit spoločného víťazstva má byť silou 
a uistením, že náš život nie je riadený hriechom, 
ale Božou milosťou, ktorá sa prejavuje slobodne 
a pritom vždy radostne.

Pred mesiacom sme si vybrali cestu slobody 
bez neomarxistickej propagandy a v nádeji na 
vernosť kresťanským tradíciám. Tradícia však 
nie je zhrdzavená košeľa, pri ktorej na každom 
kroku odpadáva nejaký kúsok. Tradícia je živým 
odovzdávaním toho najlepšieho a najkrajšieho, 
čo v perspektíve budúcnosti a predovšetkým več-
nosti odovzdáva pokolenie pokoleniu. Škoda, že 
nie všetci kresťania, a to už nehovoríme o ostat-
ných slobodomyšlienkaroch, nechápu práve túto 
– skutočnú podobu slobody a šťastia, ozajstnej 
živej tradície, zachovávajúcej nie zvyky, ale pod-
statu životnej skúsenosti.

Obdobie Veľkého pôstu nám poskytlo oso-
bitný čas na modlitbu, a to hlavne odprosenia. 
Neviem, ako ste vnímali posledné mesiace, ale 
žiaľ, toľko nenávisti som už dávno nepociťoval. 
A keď nie nenávisti, tak ponižovania a neúcty 
jeden k druhému určite. Demokratická rôzno-
rodosť nás spolu so slobodným vierovyznaním 
nenaučila vážiť si druhého, hoc i inak mysliace-
ho. Znenávideli sme sa kvôli názorom. Prestali 
sme vidieť človeka.

No pri tom všetkom sa na druhej strane dalo 
cítiť veľkú odhodlanosť k modlitbe. A verím, že 
práve ona pomohla zachovať si tvár a aj ďalej po-
môže vyliečiť rany urážok a nenávisti. Veď ako-
koľvek sa bude vyvíjať situácia v spoločnosti, tre-
ba pamätať, kým sme a čo vyznávame. Oslavujúc 
Kristovo zmŕtvychvstanie, my nemôžeme ostávať 

v hrobe, nemôžeme pokračovať nenávidieť, špiniť 
a očierňovať. Všetko mŕtve nechávame s pohreb-
nými plachtami v hrobe a vychádzame na Kristo-
vo svetlo v nedeľu zmŕtvychvstania, kde žiadna 
mŕtvola hriechu nemá miesto.

Kristovo vzkriesenie, hoci bolo jedinečnou 
udalosťou nekonečnej vážnosti, nie je jednora-
zovou skutočnosťou v živote veriaceho človeka, 
preto ju oslavuje stále a znova, rok čo rok. Uve-
domujúc si kontrast prísnosti pôstneho obdo-
bia a slávnostnosti Veľkej noci, nemala by nám 
ujsť z pamäte neustála snaha pracovať na sebe. 
Slávnostné aleluja neznie ako posledné zbo-
hom duchovným úsiliam, ale ako chvála Vše-
mohúcemu za to, že nás skrze ne privádza na 
slávu Božích detí. A práve tu je začiatok novej 
kapitoly kresťanského roku, kresťanskej histó-
rie, ktorá nás spolu s Kristom posúva o krôčik 
bližšie k dokonalosti, k večnosti. Oslava vzkrie-
senia je natoľko dôležitá, že si ju pripomína-
me každý týždeň nedeľou. V ruštine sa nedeľa 
volá voskreseňje, lebo práve ono je jej zákla-
dom. Tento deň je dokonca dôležitejší ako sied-
my deň odpočinku Stvoriteľa od svojich diel, 
ktorým bola pre Židov sobota. Nové stvorenie, 
oslobodené od ťarchy hriechu a  smrti, začína 
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nový týždeň prvým svojím dňom – nedeľou. Takto máme  
pravidelne možnosť pamätať na svoje vykúpenie a povola-
nie k životu vo svätosti. Dosiahnuť jednu métu v osobnom 
a spoločenskom živote je len čiastočným cieľom. Prežiť jed-
nu Veľkú noc v duchovnom obohatení stačí akurát na je-
den rok. Preto treba vedieť čerpať a obnovovať milosť v sebe 
a v blížnych prostredníctvom plnohodnotného prežívania 
nedele. Uvedomovať si, že úspechy, ktoré nám Boh dožičil 
cez týždeň, nie sú len náhodou; že problémy, s ktorými sa 
stretáme, nie sú neprekonateľné; že neláska, ktorú zakusu-
jeme, nie je neodstrániteľná. V skutočnosti, nie Veľká noc 
raz v roku, ale každá nedeľa so spoločným stretnutím na 
hlavnej sv. omši by mala byť miestom zabudnutia na chy-
by a hriechy predchádzajúceho týždňa, odpustením a žela-
ním požehnaného nového začiatku pracovných dní. Posu-
dzovať, odsudzovať, nenávidieť je veľmi ľahké. No milovať 
od nedele do nedele tiež nie je tak hrozné, a preto možné.

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste Veľkú noc prežili ako 
hlboké obnovenie svojho života, ako skutočné znovuzro-
denie vo svetle Kristovho zmŕtvychvstania. Nech slabosti 
a hriechy zostanú minulosťou, za ktorú by sme sa aj mohli 
hanbiť, keby radosť z Ježišovho víťazstva nebola taká veľká.

Nech spoločné snaženie a vzájomná modlitba budú tou 
silou, ktorá dá nádej a rast čností nielen nášmu kraju, ale 
aj celej Európe, ktorá tak potrebuje svedkov živého evan-
jelia.  •
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Milí misijní priatelia!

„Ó, šťastná vina!“ spievame pri veľkonočnej vigílii. Ne-
uveriteľný paradox našej kresťanskej viery. Vina, hriech 
sú pre nás šťastím. Naše kresťanstvo je náboženstvo pa-
radoxov a my sa učíme žiť v nich. V celom veľkonočnom 
tajomstve stojíme pred mnohými paradoxmi. Veď prá-
ve preto ho nazývame tajomstvom. Kristus nás pozýva 
k životu, aby sme sa narodili znovu, ale cesta k nemu 
vedie cez smrť, cez hriech. On je ten, ktorý robí všetky 
veci nové. On je darca života. On je zdroj života. No zá-
roveň je to On, ktorý zomrel na kríži. On, tvorca neba, 
zostúpil do pekiel. 

On, nesmrteľný Boh, zomrel za nás. On, dokonalý, 
zomrel ako zločinec. On, plný Boha, zjednotený s Ním sa 
zároveň cíti opustený Bohom. A ako čítame v evanjeliu 
počas Veľkej noci, všetci sú pred vzkrieseným Kristom 
plní strachu a úzkosti. Strážnici aj ženy. Aj anjeli, aj Ježiš 
sa im prihovárajú: „Nebojte sa!“ Nebojme sa žiť v para-
doxoch, v tajomstvách našej viery. Práve tam sa ukrý-
va pravda, lebo bez smrti neexistuje zmŕtvychvstanie. 
Bez hriechu nemôže byť spása a bez strachu neexistuje 
radosť. Smrť, kde je tvoje víťazstvo?! Viera v Zmŕtvych-
vstalého Krista nám prináša radosť. Hlboká radosť má 
svoj počiatok v Kristovi, v láske, ktorou nás Boh miluje 
a v tom, ako ju opätujeme. Cez Veľkú noc zvlášť zaží-
vame Božiu lásku a ona v našom vnútri má spôsobovať 
radosť, ktorú chceme rozdávať okolo seba. Požehnané, 
radostné, veľkonočné obdobie vám prajem. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. apríla, za horliteľov 6. apríla 2020

Šéfredaktor

▲ Kardinál Krajewski: Koronavírus 
spôsobuje, že sme všetci za život

Od kedy máme nešťastný vírus v Taliansku, pre-
stali sme podľa pápežského almužníka kardinála 
Konrada Krajewského prezentovať kultúru smr-
ti. “Nikto dnes nehovorí o tom, či deti s Downo-
vým syndrómom môžu, alebo nemôžu žiť. Nikto 
dnes nehovorí, že starší ľudia “čakajú” na eutaná-
ziu. Neorganizujú sa pochody “rovnosti”, ktoré sú 
proti rovnosti a proti slobode. Nikde sa nehovorí 
o potratoch. Všetci sú za život. Hľadáme vakcíny, 
hľadáme ako sa zachrániť. Počnúc od médií, všet-
ci si dnes vyberajú život,” povedal kardinál Kon-
rad Krajewski. Kardinál vo svojich vyhláseniach 
zdôrazňuje, že v prípade skutočného ohrozenia 
“vlastného” života je spoločnosť pripravená pod-
niknúť radikálne kroky na jeho záchranu. Obme-
dzujeme svoju slobodu: nemôžeme opustiť mestá, 
stretnutia sú pozastavené, na severe Talianska ľu-
dia nechodia do práce. A všetci to schvaľujú, aby 
mohli žiť. Pápežský almužník pripomína, že Veľ-
ký pôst je časom “nahliadnutia do svojho vnútra 
pred Bohom”. Pre kresťanov je časom priblíženia 
sa k Bohu, ako Darcovi a Milovníkovi života a tiež 
(je časom) uskutočňovania a hodnotenia osob-
ných rozhodnutí. Veľky pôst je na to, aby som 
uvidel, či si vyberám život, alebo či si vyberám 
smrť. Boh nám dáva túto slobodu, ale nie vždy 
ju dokážeme využiť. •
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SPEKTRUM

◀ Štyria košickí biskupi podávali polievku, prišli vyše tri stovky ľudí

Unikátnym štartom sa v úvode pôstu začala séria pôstnych podujatí Podeľme 
sa! 2020. Štyria košickí otcovia biskupi len v prvý deň vydali viac ako 300 pôst-
nych polievok návštevníkom tohto podujatia v košickom Veritase. Priestor ako 
každý rok zabezpečili bratia z rehole dominikánov. V ďalších dňoch sa uskutoč-
nili podujatia v rámci akcie v ďalších mestách a farnostiach Slovenska. Výťažok 
tohto 14. ročníka poputuje do Oázy v Bernátovciach pri Košiciach na bývanie 
pre chudobné rodiny a časť bude použitá na zriadenie centra pre riešenie ro-
dinných konfliktov na Ševčenkovej ulici v Bratislave. V Košiciach sa 4. marca 
vyzbieralo  2 364,26 eur a 4,30 v stravných lístkoch. "Katolícke hnutie žien Slo-
venska týmto ďakuje všetkým tým, ktorí ešte počas tohto pôstneho obdobia 
zorganizujú takúto polievku vo svojich farnostiach či spoločenstvách," infor-
movala Jana Čopíková. •

▲ Pre šírenie koronavírusu 
zatvorili Baziliku Narodenia 
v Betleheme

Z dôvodu objavenia sa prvých 
prípadov nakazenia sa koronaví-
rusom boli zatvorené kresťanské 
i moslimské miesta kultu v Betle-
heme. Palestínske úrady 5. marca 
na základe nariadenia minister-
stva zdravotníctva uzavreli všet-
ky kresťanské chrámy i moslim-
ské mešity v Betleheme a Jerichu 
na 14 dní.
Toto rozhodnutie nasledovalo 
po  objavení sa 4 podozrivých 
prípadov nakazenia sa korona-
vírusom v hoteli v betlehemskej 
oblasti. •

▲ Kupola Baziliky svätého 
Petra bude štyri roky v lešení 
reštaurátorov

Od  konca minulého roka sa 
na nosníku kupoly Vatikánskej 
baziliky objavili lešenia. Práce 
sú rozvrhnuté na obdobie šty-
roch rokov. Ako prvá sa v plnej 
kráse ukáže predná časť, vidi-
teľná z námestia. Po zreštauro-
vaní priečelia baziliky pri prí-
ležitosti jubilejného roku 2000 
prišli v roku 2007 na rad ďal-
šie časti. Cieľom súčasnej fázy 
prác je zreštaurovanie veľkého 
bubna kupoly sv. Petra. Ná-
ročnosť reštaurovania vyplýva 
z  architektonickej štruktúry, 
naprojektovanej Michelange-
lom a Giacomom Della Porta. 
Výška osemstenného bubna, 
na  ktorom spočíva samotná 
veľká kupola sv. Petra, je 36,63 
metrov.  •

▲ Zbierka pre Svätú zem opäť 
pomôže zachovať prítomnosť 
kresťanov

Na Veľký piatok sa bude tradične 
konať zbierka pre Svätú zem, o kto-
rej použitie sa stará Kustódia Svätej 
zeme spolu s Kongregáciou pre vý-
chodné cirkvi. Prefekt kongregácie 
kardinál Leonardo Sandri aj tento 
rok v liste biskupom vysvetlil ciele 
a význam zbierky a tiež kľúč na roz-
delenie dotácií. Tradične sa organi-
zuje na Veľký piatok a je hlavným 
zdrojom na podporu života, ktorý sa 
odohráva okolo svätých miest a po-
máha zachovať prítomnosť kresťa-
nov na týchto miestach. Pomocou 
zbierky chce Cirkev stáť po boku 
cirkevných komunít na Blízkom vý-
chode, píše dokument Kongregácie, 
priložený k listu kardinála Sandriho 
a k výkazu o použití minuloročnej 
zbierky od bratov františkánov zo 
Svätej zeme. •
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V evanjeliách jestvujú tri prí-
behy vzkriesenia ľudí, kto-
ré vykonal Ježiš: vzkriesenie  
Jairovej dcéry (Mk 5, 21-24; 

35-43), vzkriesenie naimského mlá-
denca (Lk 7, 11-17) a vzkriesenie La-
zára (Jn 11, 1-45). Tieto tri vzkriesenia 
sa od seba líšia v tom, ako dlho boli 
vzkriesení ľudia mŕtvi. Jairova dcérka 
práve zomrela a ležala vystretá v hornej 
sieni domu, kde ju oplakávali príbuzní 
a známi. Naimského mládenca práve 
niesli z domu na cintorín a matka nad 
ním plakala v sprievode. A konečne La-
zár bol už dávno preč z domu, bol už 
na cintoríne, pochovaný v zape-
čatenom hrobe. 

Stavy týchto troch osôb nám 
symbolicky poukazujú na stav 
človeka, nachádzajúceho sa 
v  hriechu. Dosť podstatným 
v  spomínaných príbehoch je 
slovo dom. V prvom prípade je 
zosnulá v dome, v druhom na 
ceste z neho, v  treťom už dáv-
no mimo neho. Takto vyzerá postup 
človeka, ktorý sa z toho či onoho dô-
vodu poddá hriechu. Hriech nie je vec 
statická, ale progresívna. Akonáhle sa 
mu človek oddá, jeho stav sa zhoršuje 
a on padá. Hriech je vlastne odchodom 
z domu na cintorín. Je prechod od ži-
vota k smrti a k rozkladu na cintoríne. 
Pozrime sa na tieto tri možné stavy 
hriechu zbližša a snáď sa v nich môže-
me osobne hľadať. 

Jairova dcérka 
Symbolizuje človeka, ktorý práve upa-
dol do hriechu, a tento v ňom spôsobil 

smrť. No bola ešte v dome. Bola vy-
stretá v  hornej miestnosti a  rodina 
i známi nad ňou plakali. Toto je stav 
človeka, ktorý spáchal ťažký hriech, 
no predsa je ešte „v dome“. Stále je 
ešte napojený na hodnotový systém 
domu a stále ho ešte uznáva. No jeho 
život je už vo vážnom nebezpečenstve. 
A to až v takom, že mu hrozí smrť, a tá 
smrť naozaj aj príde. Nemyslíme tu 
pochopiteľne na drobné prehrešky, 
slabosti a nedokonalosti, ktorými sa 
ako ľudia prehrešujeme deň čo deň. 
Tieto, aj keď nie sú zanedbateľné, ne-
spôsobujú smrť. Myslím tu na veľké 

hriechy, ktoré smrť spôsobujú. Ide tu 
o zlý čin vo veľkej veci, ktorý spácha-
me úplne vedome a dobrovoľne. Ta-
kýto čin je činom, ktorý v nás spôso-
buje smrť. Je tomu tak preto, lebo nás 
oddeľuje nielen od nás samých, ale aj 
Boha, ba aj od ľudí. Každý hriech je 
záležitosťou sociálneho charakteru, 
t.j. má dôsledky nielen na nás, ale aj 
na ľudí okolo nás a tiež aj na náš vzťah 
k Bohu. Stav Jairovej dcéry je stavom, 
kedy človek je fyzicky ešte v  dome, 
kedy si ešte uvedomuje lásku svojich 
rodičov, príbuzných a  priateľov, no 
kedy už hľadí aj na hodnoty mimo 

domu. Človek v tomto stave lavíruje. 
Pendluje hore dole: medzi hodnota-
mi domu a medzi hodnotami, ktoré 
sa nachádzajú mimo domu. Priťa-
huje ho to tam mimo, no stále si ešte 
váži to, čo má doma. Rodičia a prí-
buzní toto vidia. Nie je im to ľahostaj-
né. Často prosia svoje dieťa o to, aby 
malo rozum. A keď padne, idú prosiť 
aj o zázrak, ako otec Jairus za svoju 
dcérku. Je to tragédia rodiny, vidieť 
ako im dieťa pomaly odchádza a spe-
je k smrti. Ono si nemyslí, že smeruje 
k smrti, no oni vedia, že je to tak. Ces-
ta, na ktorú sa dalo, smeruje k smrti. 
Toto samozrejme nie je prípad len 
detí v rodičovskom dome. Môže to byť 
prípad aj nás dospelých. Dom tu ne-
musí symbolizovať len dom rodinný 
či rodičovský. Môže tu symbolizovať 
aj povedzme Cirkev alebo iný správ-
ny hodnotový systém, v ktorom som 

Hriech nie je vec statická, ale 
progresívna. Akonáhle sa mu 
človek oddá, jeho stav sa zhoršuje 
a on padá. Hriech je vlastne 
odchodom z domu na cintorín.

Odvaľte kameň!
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Free Bible Images
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vyrástol a v ktorom som mal isté zá-
zemie, ktorému na mne záležalo a na 
ktorom záležalo mne. 

Naimský mládenec 
Symbolizuje už ťažší prípad. Mládenec 
bol už na ceste z domu. Príbuzní, hlav-
ne matka-vdova, ho oplakávajú. No on 
smeruje preč. Chcú, aby sa vrátil, no 
jeho miesto nie je už v dome. Už tam 
nepatrí. Už ho to nepriťahuje a ani tam 
nepasuje. Mŕtvy patrí medzi mŕtvych. 
Dom je pre živých. Živí si to často neu-
vedomujú. Chcú svojich mŕtvych späť, 
hoci aj ako mŕtvych. 

Človek, ktorý je v  tomto stave, je 
už ďaleko od hodnôt domu. Hodnoty 
domu sú mu už cudzie. Už potrebuje 
a hľadá iné spoločenstvo. To domá-
ce mu vadí. Už si nemá čo s ním po-
vedať. Už medzi nich nepatrí. Doma 
by pod vplyvom smrteľného rozkladu 

zapáchal. Možno domáci by mali s ním 
aj trpezlivosť. Možno chvíľu. Niekto-
rí možno aj natrvalo. Zvlášť matky sú 
také, že dokážu prijímať a  tolerovať 
svoje deti, aj keď zapáchajú. No oni cí-
tia, že tu už niet pre ne miesto. Že je tu 
pre ne veľa prekážok. Že ony sa chcú 
venovať svojmu novému životnému 
štýlu natrvalo a bez obmedzenia. Keď 
majú pred sebou alebo vedľa seba ľudí, 
ktorí by im v tom prekážali, alebo boli 
čo i len jemnou pripomienkou, naprí-
klad svojou púhou prítomnosťou, že 
takto sa predsa nežije, toto im vadí. 
Chcú ísť preč. Chcú na cintorín, medzi 
mŕtvych. Tam nikto nikomu nepreká-
ža. Tam sú všetci rovnakí. 

Toto je prípad mnohých, ktorí sa na 
svojej ceste za hriechom alebo hrieš-
nym životným štýlom dostali do váž-
neho rozporu s prostredím, v ktorom 
vyrástli. Nechceli už v ňom zotrvávať. 

Oni mali vyhliadnutú už alternatívnu 
rodinu a alternatívne miesto. Nevede-
li, že je to cintorín. Keby im to niekto 
povedal, hádali by sa s ním. Jeho nové 
miesto je miestom živých. No nie je to 
tak. Je to cintorín ľudí, ktorí svoj život 
už skončili. 

Lazárov prípad 
Je najhorší zo všetkých. Je už v zapeča-
tenom hrobe. Štyri dni mŕtvy. A jeho 
príbuzní už stratili všetku nádej. Niek-
torí ešte dôverujú, preto volajú a prosia 
Ježiša o zásah. No nie všetci dôverujú. 
U niektorých je dôvera proti logike. 
„Veď už zapácha“. 

Tento stav je veľmi zlý. Sú to naprí-
klad narkomani, ktorí sa celkom po-
norili do svojej závislosti. Je to stav al-
koholikov, ktorí už stratili všetku vôľu 
a všetku svoju dôstojnosť. Je to stav 
obetí hriechov proti sexualite, obetí 
podvodov, klamstiev, krádeží a pod. 
Nijaký hriech nie je vyňatý z tejto ka-
tegórie. Každý má v sebe moc priviesť 
nás k rozkladu, keď si nedáme včas po-
zor. Aj mnohí, ktorí sú v ňom, si to aj 
uvedomujú. No nemajú sily so svojím 
stavom čosi robiť. Ich stav je doslova 
pochovaný a beznádejný. 

Ježiš vo všetkých prípadoch zasahu-
je a pomáha. A privádza naspäť život. 
Žiaden prípad nie je pre neho nerieši-
teľný. Život je možný v každom prí-
pade. Ježiš kriesi k životu nielen práve 
zomretú Jairovu dcérku alebo už dlh-
šie mŕtveho naimského mládenca, ale 
aj zapáchajúceho Lazára. Vzkriesenie 
je možné pre každého, no treba o život 
stáť. Zanedlho budeme prežívať veľko-
nočné tajomstvo. Je dôležité si uvedo-
miť, že budeme počas neho uvažovať 
ani nie tak o Kristovi, ako o nás sa-
mých. Ježiš vstal zmŕtvych kvôli nám, 
aby nám dal najavo, že on má moc nad 
smrťou, nech má táto smrť akúkoľvek 
podobu. Preto sa veľkonočné sviatky 
točia okolo takých sviatostí, ako je krst 
alebo sviatosť pokánia. Krst je cen-
trom liturgie veľkonočnej vigílie a svia-
tosť pokánia je centrom veľkonočnej 
nedele. V  evanjeliu budeme   
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Stretol sa s ňou aj francúzsky 
prezident Emmanuel Macron, 
vydáva knihu a jej meno pozná 
celý svet. No nechýbalo veľa 
a nebola by medzi nami. Hovorili 
s ňou počas návštevy Francúzska, 
keď požiadala o politický azyl. 
Asia Bibi.

Asia Bibi je unavená. Niet sa čomu 
čudovať. Rozhovory s médiami 

a oficiálne stretnutia už trvajú niekoľ-
ko dní. Napriek tomu sa na nášho fo-
tografa usmieva a rada dáva rozhovor 
aj Pápežskej nadácii ACN. “Aj vďaka 
médiám som stále nažive,” pripomína 
dôvod svojej otvorenosti.

Obeť absurdného zákona
Špeciálne vďačná je Asia Bibi francúz-
skej novinárke Anne-Isabelle Tolleto-
vej, ktorú nazýva sestrou. Práve táto 
novinárka jej pomohla pri tvorbe 

knihy Konečne voľná!  (Enfin libre!  
Vo francúzštine vychádza vo vydava-
teľstve Rocher, anglický preklad je na-
plánovaný na september, pozn. red.).

Autobiografia Asie Bibi dokumen-
tuje jej “osobnú kalváriu”. Asia Bibi 
bola jednoduchá katolíčka žijúca 
v Pakistane, z ktorej sa stala medzi-
národná ikona a symbol boja za ná-
boženskú slobodu. Po vykonšturo-
vanom obvinení z rúhania Asia Bibi 
strávila deväť rokov vo väzení pod 
hrozbou trestu smrti napriek tomu, 
že bola nevinná.

Absurdnosť týchto zákonov vy-
svetľuje otec Emmanuel Yousaf, pa-
kistanský kňaz, ktorý zohral v oslo-
bodzovaní Asie Bibi kľúčovú úlohu: 
“Zákon o rúhaní hovorí, že za zneva-
žovanie proroka Mohameda či Korá-
nu vás čaká trest. A jediným trestom 
v  tomto prípade je smrť. Často ho 
však využívajú radikáli na to, aby 

Asia Bibiová: Prežila som 
vďaka tomu, že som držala 
Krista za ruku

 Text a foto: acn-slovensko.org

počuť o tom, ako sa vzkriesený Ježiš 
zjavil medzi učeníkmi, dýchol na nich 
a povedal im: „Prijmite Ducha Sväté-
ho, ktorým odpustíte hriechy, budú 
odpustené a  ktorým zadržíte, budú 
zadržané!“

Čo treba urobiť pre to, aby som mo-
hol byť vzkriesený zo smrti k životu? 

Najdôležitejšie je spoznanie a uzna-
nie svojho stavu. Priznanie si prav-
dy. Spoznaj svoj stav a kajaj sa! Bez 
poznania a  priznania pravdy nie je 
možný život. 

„Pane, veď ja sa už rozkladám, ja 
nie som taký bravúrny, ako som si 
myslel.” Toto by mal byť pocit, ktorý 
by mal prežívať človek nachádzajú-
ci sa v hriechu, ktorý ho oberá alebo 
už úplne obral o všetku jeho ľudskú 
dôstojnosť. 

Peknou ilustráciou takéhoto uzna-
nia pravdy je prvý krok z 12 krokovej 
spirituality pre hnutie anonymných 
alkoholikov (AA). Uznávame, že al-
kohol (drogy, sex, hráčstvo, moc, pe-
niaze, práca...) sú v našom živote tak 
silné, že náš život sa stal pre nás ne-
zvládnuteľný. Pre niektorých, ktorí 
chcú začať nový život cez týchto dva-
násť krokov je tento prvý krok najťaž-
ší, ba neprekonateľný. Mnohí z nich sú 
dosť hrdí na to, aby uznali, že hriech 
v  ich živote je neprekonateľný. No 
k tomu, aby uznali, že už samotný ich 
život je nezvládnuteľný kvôli neresti, 
ktorej sa stali otrokmi (presne takto 
znie totiž ten prvý krok), je už úplne 
nemožné. Väčšina z nich dokáže ma-
ximálne povedať: „Nedokážem zvlád-
nuť hriech, ale život mám ešte vo svo-
jich rukách!“ Ako sa však mýlia. Iba 
pravda o ich stave ich je schopná pri-
viesť k životu (Toto bol prípad naprí-
klad istého jezuitského kňaza popísa-
ný v knihe: Prečo bola noc taká dlhá).

Poďme von z hrobu 
Dajme si dolu plátno, ktoré zväzuje 
naše ruky a naše nohy, odstráňme si 
kamene z očí, dajme si vatu von z uší 
a úst a poďme žiť spolu s ním, spolu  
s Ježišom.  •
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riešili svoje osobné spory. Nielen s kres-
ťanmi, ale aj s  umiernenými mosli-
mami, ktorých je väčšina. Ak mám 
problém s kolegom či konkurentom, 
obviním ho z rúhania. Kým sa z toho 
“vyseká”, dávno ho vyhodia z práce a ja 
mám pokoj. Dotyčný však trpí a môže 
sa stať, že ho odsúdia na smrť za vymys-
lené obvinenie.”

Asiu Bibi sa nakoniec po medziná-
rodnom aj lokálnom tlaku od Cirkvi, 
médií, politikov a  medzinárodného 
spoločenstva podarilo oslobodiť. Pa-
kistan opustila 8. mája 2019, útočisko 
našla v Kanade.

Nezachránila však len seba, ale po-
tenciálne aj stovky ďalších ľudí. Jej 
oslobodenie totiž vytvorilo právny 
precedens, ktorý dáva ostatným ne-
právnom súdeným väčšiu šancu na 
oslobodenie. “Musíme veriť, že zne-
užívanie zákona o rúhaní bude klesať. 
Ideálne bude tento zákon zrušený ako 
celok,” hovorí riaditeľ ACN Slovensko 
Miroslach Dzurech.

“Nikdy by som si nepredstavila, že 
sa stanem slávnou,” tvrdí Asia Bibi 
tichým hlasom. Rozpráva o šťastnom 
detstve, ktoré v  Pakistane strávila: 
“Mala som moslimských priateľov 
a susedov, náboženstvo sme medzi se-
bou nikdy neriešili,” tvrdí.

Podobne sa v staršom rozhovore pre 
ACN vyjadril aj otec Yousaf: “Nábo-
ženstvo v rokoch môjho detstva (otec 
Yousaf má 69 rokov, pozn. red.) nebolo 
veľkou témou. Môj otec pracoval v ar-
máde a tiež mal viacero moslimských 
priateľov. Pamätám si, že na Vianoce 
sme piekli koláče a  roznášali ich po 
moslimských rodinách. A tie rodiny 
robili to isté počas ich sviatkov.”

Aj otec Yousaf, aj Asia Bibi však pri-
znávajú, že ani vtedy nebola situácia 
kresťanov ideálna. “Pokrstená som 
bola, keď som mala osem rokov. Kres-
ťania sú v Pakistane vyše 1000 rokov. 
Nikdy sa nám však celkom nevyhli 
spory s moslimami.”

Ako rástla, počula čoraz viac prí-
behov o stretoch, aj násilných, medzi 
moslimskou majoritou a  kresťanmi. 

Ťažký život mali najmä v menších mes-
tách a na dedinách.

Kresťanom sa v súčasnosti nevyhý-
bajú veci ako nútené konverzie či ne-
dobrovoľne uzatvorené manželstvá. 
Veľký problém tvorí aj “mäkká” dis-
kriminácia – kresťania sú menej často 
povýšení a  dostávajú menšie platy. 
V učebniciach pre mladých sú kresťa-
nia často zobrazovaní negatívne.Naj-
väčším problémom však ostávajú zá-
kony o rúhaní.

“Nečistá”
Asia Bibi sa mala rúhania dopustiť tým, 
že napustila vodu zo studne. Čítate 
správne – 14. júna 2009 išla na žiadosť 
kolegov nabrať vodu zo studne. Pred-
tým, než im vodu podala, sa sama na-
pila. Jedna z kolegýň sa vody odmietla 
napiť. Tvrdila, že nemôže piť z rovna-
kého pohára ako ona, kresťanka.

Asia Bibi sa bránila. Prorok Mo-
hamed by s niečím takým nesúhlasil, 
tvrdila. Po tejto vete ju kolegyne ob-
vinili z rúhania. Zakrátko ju uväznili, 
jej rodina musela utiecť, hrozil jej trest 
smrti…

Pri spomienke na tento incident na-
priek všetkému nepôsobí Asia Bibi na-
hnevane. Priznáva však smútok a veľ-
kú únavu, ktorej sa ešte stále celkom 
nezbavila.

Uvedomuje si, že prežila najmä vďa-
ka svojej viere v Krista. Jej tichý hlas na-
berá na sile, keď hovorí: “Počas môjho 
väzenia som držala Krista za ruku. Vďa-
ka nemu sa stalo to, čo sa stalo a ostala 
som silná. Nebojte sa!”

Asia Bibi sa napriek oslobodeniu 
nemôže vrátiť do rodnej krajiny, kde 
by jej stále hrozilo nebezpečenstvo od 
náboženských fanatikov. Po niekoľkých 
mesiacoch strávených v Kanade požia-
dala o azyl vo Francúzsku. “Stretla som 
sa tu s láskou a pochopením,” hovorí.

Zrejme na tom bude kus pravdy. 
Asiu Bibi osobne privítal aj prezident 
Emmanuel Macron, ktorý s ňou ab-
solvoval súkromný rozhovor. Stala sa 
tiež čestnou občiankou Paríža. Na-
priek životu v cudzine na svoju rodnú 
krajinu nezanevrela. Naopak. Verí, že 
jedného dňa sa bude môcť vrátiť do-
mov. “Milujem Pakistan celým svojím 
srdcom!”  •
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Udalosti
▲ Misijná animácia v Malackách

Dňa 6. marca 2020 sa v Spojenej ško-
le sv. Františka Assiského v Malackách 
pre žiakov druhého stupňa na požiada-
nie riaditeľa školy Mgr. Daniela Masa-
roviča konala misijná animácia. Pred-
chádzala ju sv. omša vo františkánskom 
kostole o 8.00 hod. Celebrovaná bola 
pátrom Martinom Madasserym, ktorý 
všetkých v homílii povzbudil, aby pôst-
ny čas využili čo najlepšie, a tak priblí-
žili sa viac k Pánu Bohu. Po sv. omši 
nasledovali štyri vyučovacie hodiny 
v  škole, kde pátri Martin Madasseri 
a Pavol Baláž porozprávali o svojej mi-
sijnej činnosti v misiách a potrebe žiť 
krstnú milosť v tomto svete. •

▶ Stretnutie Misijnej rodiny 
v Čimhovej

Dňa 23. februára 2020 na Siedmu ne-
deľu cez rok sa konalo vo Farnosti sv. 
Imricha v Čimhovej stretnutie Misij-
nej rodiny. Začalo sa sv. omšou, ktorú 
celebroval páter Pavol Baláž SVD spo-
lu s miestnym správcom farnosti vdp. 
Milanom Ferenčíkom . Na sv. omši sa 
zúčastnil veľký počet veriacich farnos-
ti, ktorí boli v homílii povzbudení, aby 
vydržali vo viere v Ježiša Krista aj v ťaž-
kých situáciách a aby svojím životom 
povzbudzovali svojich blízkych  hlásať 
to, k čomu boli pozvaní. Stretnutie po-
kračovalo v popoludňajších hodinách, 
kde sa páter Pavol prihovoril zvlášť čle-
nom Misijnej rodiny a ďalším veriacim, 
ktorí prišli do miestneho kostola. Pá-
ter Pavol porozprával o svojej misijnej 

skúsenosti z Amazónie a o činnosti mi-
sionárov verbistov v tejto odľahlej ob-
lasti. Na tomto stretnutí bola prítomná 
aj laická misionárka Miroslava Siteková 
z Podbiela, ktorá pred niekoľkými rok-
mi pracovala jeden rok v Argentíne. Vo 
svojom príhovore predstavila, v čom 
spočívala jej činnosť a ako ona, ako la-
ička, spolupracovala v miestnej Cirkvi 
na evanjelizácii. •

▶ V Rimavskej Sobote 
“adoptovali” misionárov

19. februára 2020 sa v Rimavskej So-
bote uskutočnilo stretnutie „Mod-
litbového spoločenstva matiek, du-
chovných matiek a  starých mám“ 
s verbistom pátrom Pavlom Balážom 
SVD. Modlitbové spoločenstvo Ri-
mavskej Soboty o sebe napísalo: “Naše 
spoločenstvo vzniklo 15.11.2011, keď 
sme si „adoptovali“ novokňaza Kami-
la Kočana, ktorý odchádzal na misie 
do Zimbabwe. Bolo nás 38 mám. Dňa 
1.6.2013 sme si „adoptovali“ ďalšieho 
misionára –  Pavla Filadelfiho , ktorý 
je misionárom v Japonsku. Teraz nás 
je v priemere 44 modliacich sa mám, 
ktoré mesačne aj prispievajú na mi-
sie 4 eurá. Vyrobili sme si krabičky 
– obetuj 1 euro týždenne na misie  
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UDALOSTI 
apríl 2020
2. apríl 
Výročie smrti sv. Jána Pavla II. 
(2005);

9. apríl 
Zelený štvrtok;

10. apríl 
Veľký Piatok;

11. apríl 
Biela Sobota;

12. apríl 
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania; 

19. apríl 
Nedeľa Božieho milosrdenstva;

23. apríl 
sv. Vojtech, mučeník; P. Felix 
Drewek SVD, 50. výročie smrti 
(1970); P. Viktor Holobradý SVD, 
20. výročie smrti (2000);

24. apríl 
Br. Jozef Rochus Weichwald SVD, 
40. výročie smrti (1980);

29. apríl 
sv. Katarína Sienská, 
spolupatrónka Európy, sviatok.

◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby na 
mesiac apríl: 
Za všetkých, ktorí trpia rozličnými 
závislosťami, aby dostali účinnú 
pomoc a nezostali osamotení.

(4 eurá mesačne). Pripravili sme kar-
tičky s  modlitbou, ktorú sa mamy 
denne modlia za našich „adoptova-
ných“   misionárov.   Raz mesačne – 
4.  nedeľu sa stretávame a modlíme  
pred vyloženou Sviatosťou  za misie 
a našich misionárov. Raz do roka dá-
vame slúžiť sv. omše za našich mi-
sionárov, keď majú narodeniny.  Na 
Vianoce a Veľkú noc posielame po-
zdrav rodičom našich misionárov. Ak 
naši misionári prídu na Slovensko na 
dovolenku, pozveme ich medzi nás 
do Rimavskej Soboty. Vieme, že kto 
dostal, je povinný dávať, podeliť sa 
s druhými, potešiť, poslúžiť. Tak aj my 

matky, duchovné matky, staré matky 
sa chceme podeliť  o lásku, ktorú sme 
dostali. Denne aspoň krátkou modlit-
bou si spomenúť na našich misioná-
rov. Stretnutie s pátrom Pavlom Ba-
lážom SVD a duchovnými mamami 
z nášho modlitbového spoločenstva 
v počte 20 sa uskutočnilo na farskom 
úrade, kde nás privítal pán dekan Ras-
tislav Polák a  ponúkol vynikajúcou 
kávou a čajom. Páter Baláž SVD nám 
veľmi pútavo priblížil svoje misionár-
ske pôsobenie v Brazílii. Potom sme sa 
všetci spoločne presunuli do farského 
kostola  na svätú omšu.” •

◀ Pôstna duchovná obnova 
seminaristov SVD

6.-8. marca si seminaristi SVD konali 
duchovnú obnovu. Obnova sa konala 
v Pruskom, rodnej farnosti pátra Mar-
tina Štefanca, ktorý obnovu viedol. Té-
mou obnovy bol “Pôst a jeho výzvy pre 
rehoľníka”. Bohoslovci slávili sv. omšu 
s farským spoločenstvom v Kostole sv. 
Petra a Pavla. Zúčastnili sa aj proce-
sie za život, kde sa spolu s farnosťou 
v sprievode ulicami Pruského mod-
lili ruženec. Počas obnovy si urobili 
aj krátku prechádzku do prírody na 
Vršatecké bralá. Duchovná obnova je 
dôležitým prvkom formácie semina-
ristov a koná sa každý mesiac, väčši-
nou však v misijnom dome v Bratisla-
ve, kde bohoslovci bývajú. •
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Sotva je nejaká internetová strán-
ka bez reklamných pútačov na diéty 
a pôst. Využívajú základné túžby ľudí 
po zdraví a kráse. Svetové nábožen-
stvá nejdú okolo týchto túžob, a pred-
sa v nich má pôst hlbšie ciele.

Zdá sa, že potreba po očistení 
a obnovení je hlboko vpísaná 
do ľudí. Každé náboženstvo má 
svoju vlastnú kultúru pôstu. Ako 

a prečo sa postí, závisí zakaždým od ob-
razu Boha. Podľa toho sa rozhoduje, či 
pôstu náleží zmysel vedomia, solidarity 
s chudobnými alebo dokonca vlastného 
vykúpenia pomocou náboženského úko-
nu. V porovnaní s rozdielnymi vkladmi 
svetových náboženstiev sa zvidi-
teľňuje aj špecifikum kresťanské-
ho pôstu.

Pôst a pokánie
Výrazy „pôst“ a  „pokánie“ sa 
v dnešnom každodennom chá-
paní líšia významom, aký im dalo 
kresťanstvo v ranom období. Slovo 
„pôst“ sa začína oddeľovať od svoj-
ho náboženského obsahu a často 
sa chápe už len ako obmedzovanie 
potravy a luxusu. Slovo je odvodené zo 
starej vznešenej nemčiny, kde to pôvod-
ne znamenalo pevne sa držať príkazov 
zdržanlivosti. Tento starý význam slova 
pevného sa držania pripomína značka 
„Fasten your seat belts“, ktorá zaväzuje 
k založeniu opasku počas letu. „Poste-
nie“ sa vzťahovalo na náboženské obsahy. 
Pri slove „pokánie“ sa vec stáva háklivej-
šou. Administratívno-právne výrazy ako 
„peňažné tresty“ presunuli jeho význam 

do smeru „pokuta“. Tu je nevyhnutné 
teologické objasnenie, lebo pokánie sa 
nemá chápať ako pokuta. V gréčtine, ja-
zyku Nového zákona, už Ján Krstiteľ hlá-
sal „metanoiu“, obrátenie. Grécke slovo 
sa skladá z noein (myslieť) a meta (po, 
okolo) a mieni doslova „premenu zmýš-
ľania“, „zmenu náhľadu“. Do latinčiny sa 
„metanoia“ preložila slovom „paeniten-
tia“ (ľútosť) a neskôr sa mylne dávala do 
spojitosti so slovom poena (trest).

Pôst v islame
Za kresťanským chápaním ľútosti a poká-
nia stojí realizmus, ktorý vo svetle Zjave-
nia uznáva, že človek sám, vlastnou silou, 
nie je schopný v dokonalosti konať oboje, 
ľútosť i pokánie. Je to Božia milosť, ktorá 

oba akty predchádza a napokon doko-
náva. Existuje veľká podobnosť ku kres-
ťanstvu pri tých veciach, ktorými človek 
sám nedokáže prispieť k svojej náprave.

Počas pôstneho mesiaca ramadán sa 
veriaci v islame celých 30 dní zrieka cez 
deň jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného 
styku. Je to čas uvedomenia si viery a cvi-
čenia sa v sebadisciplíne.

Pôst sa končí sviatkom Eid al-Fitr. 
Aj pre moslimov znamená viac než len 

vonkajšie zrieknutie sa. Má priniesť aj 
vnútorný obrat a premenu zmýšľania. 
Dodržiavaním miery smeruje ramadán 
aj k životu určovanému viac múdrosťou 
a vierou. Korán vyžaduje ľútosť a poká-
nie, aby sa ľudia zmierili s Bohom. Pre-
to nachádzame chápanie, že prísnym 
pôstom možno dosiahnuť odpustenie 
od Boha. Hriech odpadnutia od islamu 
je však neodpustiteľný. A predsa zostáva 
neistota, či Alah skutočne odpúšťa, lebo 
viaceré miesta v Koráne upozorňujú na 
to, že Boh odpúšťa, „komu chce“. (napr. 
v Súre 2 a 3) Je tu veľký rozdiel vzhľadom 
na evanjelium, v ktorom Ježiš poveru-
je svojich apoštolov odpúšťať hriechy 
a udeľuje im plnú moc, aby v jeho mene 
mohli dať hriešnikovi „právne záväzné“ 
odpustenie.

Budhizmus a hinduizmus
Podľa názoru historického Budhu spočí-
va cieľ človeka v dosiahnutí nirvány, kto-
rú nechápe neodvratne ako nadpozem-
ský stav. Pod nirvánou chápe Budha stav 
vnútorného pokoja.

Pomocou intenzívneho rozjímania 
o  troch znakoch života („nestálosť“, 
„zovretosť v bolesti“, „prázdnota“) má 
meditujúci dosiahnuť oslobodzujúce 
poznanie. Budha bol skepticky proti ex-
trémnemu pôstu, pretože on sám prešiel 
touto skúsenosťou a postrehol, že jeho 
empíria nezodpovedá ľudskej prirodze-
nosti. Preto sa v budhizme neetablovali 
nijaké špecifické predpisy pre pôst alebo 
pôstne obrady.

Nájde sa však rada žiť jednoducho  
a nevýstredne a nejesť nijaké mäso. Od-
lišnosť od kresťanstva sa v koncepte nir-
vány stáva očividnou: Človek potrebuje 
vnútorný pokoj. Lenže tento sa podľa 
kresťanského chápania nedá dosiahnuť 
určitou praxou, no ako opravdivá ľútosť je 
darom Božej milosti. Je to Kristus, ktorý 
daruje svoj pokoj: „Pokoj vám zanechá-
vam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám 
nedávam, ako svet dáva…“ (Jn 14,27)

Aj v hinduistických náboženstvách je 
pôst dobrovoľnou záležitosťou bez zá-
väzných pôstnych obradov. Na pôst sa 
hľadí ako na očistenie a posilnenie tela. 

...Boh upozorňuje svoj ľud 
na to, že nereflektovaný pôst 
je nezmyselný, nech by bol 
akokoľvek prísny. Čo osoží zvesiť 
hlavu, posypať sa popolom, keď 
s tým nesúvisí pravé obrátenie sa 
k Bohu a k blížnemu?

Metanoia 
– významy pôstu

 Text: Bernhard Rindt   Foto: CNS Photo
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Zvláštny jav predstavujú askéti, ktorí 
v Indii požívajú vysoké ohodnotenie. 
„Posilnením“ tela sa tu myslí dosiahnu-
tie nadpriemernej moci a kontroly nad 
telom a duchom.

Asketické cvičenia, pri ktorých hrá 
joga veľkú rolu, majú vytvoriť tapas, 
vnútornú žiaru, ktorá je zdrojom moci. 
Cieľom tohto umocnenia je dosiahnuť 
postoj pokojnej mysle a stávať sa schop-
ným zachovať si tento postoj aj v ťažkých 
podmienkach. Presláveným sa stal pôst 
Mahátmu Gándhího, ktorým sa taktiež 
usiloval dosiahnuť silu pre svoje politic-
ké nasadenie.

Židovstvo
Pôstny deň je v židovskom kalendári naj-
väčším sviatkom. Na Jom Kippur, veľký 
deň zmierenia, sa postia aj menej nábožní 
židia. Predpisy pre deň zmierenia sa na-
chádzajú v Starom zákone v knihe Levi-
tikus: „Tento zákon bude pre vás večne 
platný: V desiaty deň siedmeho mesiaca 
sa budete postiť a nebudete konať nija-
kú prácu, ani domorodec, ani cudzinec, 
ktorý sa u vás zdržuje. Lebo v tento deň 

sa budete zmierovať a očisťovať; očistí-
te sa od všetkých svojich hriechov pred 
Pánom. Bude to pre vás deň úplného od-
počinku a budete sa postiť. To je večné 
ustanovenie.“ (Lv 16,29n.) Prísny pôst 
predpísaný na Jom Kippur trvá 25 hodín 
a zachováva sa od západu slnka minulého 
dňa až do nasledujúceho dňa. Miesto vo 
Svätom písme ozrejmuje, že pôst Izrae-
litov je znakom obrátenia, ktoré sa vyko-
náva pred Bohom. Boh zbavuje hriechu.

Iné pôsty sa v židovstve silno spájajú 
aj s myšlienkou smútku nad traumatic-
kými príbehmi Božieho ľudu. Napríklad 
deň Tischa beAv, ktorý pripomína, že 
v tento deň bol zničený tak prvý, ako aj 
druhý chrám.

Kresťanstvo
Popolcovou stredou sa začína veľké ka-
júce obdobie pred Veľkou nocou, nazý-
vané tiež pôstny čas. Je prípravou na slá-
venie Kristovho zmŕtvychvstania. Tým 
je kresťanský pôst spätným pohľadom 
i výhľadom zároveň. Spätným pohľadom 
na vlastné hriechy, úmyslom obrátenia 
a v Katolíckej cirkvi prípravou na sviatosť 

pokánia, ktorá sa musí prijať pred Veľkou 
nocou. No je tiež radostným výhľadom, 
pretože vrcholí v Božích skutkoch, kto-
ré vykupujú ľudí. Kajúci čas pred Veľkou 
nocou trvá 40 dní a pripomína 40 dní, 
ktoré strávil Ježiš pôstom na púšti. Dô-
ležitým aspektom pôstu je obrátenie sa 
k blížnemu. Svoj základ má pôst v Sta-
rom zákone. V Knihe proroka Izaiáša 58 
hovorí Boh o tom, čo je zmysluplným 
obsahom pôstu. Ústredným motívom je 
pritom láska k Bohu a k blížnemu, všetky 
pôstne diela smerujú k tejto láske. Podľa 
textu by sa dal zostaviť zoznam „misij-
ného pôstu“.

„Misijný“ pôst
Už na začiatku Izaiáša 58 Boh upozorňu-
je svoj ľud na to, že nereflektovaný pôst je 
nezmyselný, nech by bol akokoľvek prís-
ny. Čo osoží zvesiť hlavu, posypať sa po-
polom , keď s tým nesúvisí pravé obrá-
tenie sa k Bohu a k blížnemu? „A v deň 
svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasle-
dujete svojich robotníkov..“ (Iz 58,3) Tu 
by bol prvý náročný nábeh na „misijný“ 
pôst, lebo preťaženie pracovných síl, stres 
a vykorisťovanie sú tienistými stránkami 
globalizovaného hospodárstva; nimi sú 
zasiahnuté všetky kontinenty v rozdiel-
nych formách a stupňoch. Múdrym zru-
šením nátlaku a nárokov by sme všetci 
mohli položiť znak našej spätosti s Bo-
hom. A takmer každý by mal možnosť 
podporovať cirkevné projekty, ktoré sa ob-
racajú proti vykorisťovaniu v chudobných 
krajinách. Táto opcia podpory priebež-
nej iniciatívy pomôže realizovať aj ďalšie 
body v pôstnom zozname v Iz 58: „Či nie 
to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviaže-
te zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce 
putá, prepustíte zlomených na slobodu 
a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lá-
meš chudobným svoj chlieb, potulných 
bedárov zavedieš do domu, ak vidíš na-
hého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa 
neskrývaš?.“ (Izaiáš 58, 6n) Vo všetkých 
týchto oblastiach je Cirkev už činná na ce-
lom svete. Cirkev podporuje nespočetné 
projekty, ktoré chcú ľuďom v chudobných 
krajinách napomáhať ich právu. „Misij-
ný“ pôst je možný a zmysluplný.  • 

Kvetná nedeľa 
na Východnom 
Timore
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P. Karol Benovic SVD

12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ APRÍL 2020

70 ROKOV OD BARBARSKEJ NOCI



Páter Karol Benovic SVD
Každý z  nás prežíval totalitu iným 
spôsobom. Lebo bol v  iných okol-
nostiach. Ja som po ukončení štúdia 
a vysviacky v Ríme dostal misijné ur-
čenie do Švajčiarska. Tam som mal 
vyučovať na našom gymnáziu latinči-
nu a gréčtinu. Ale to bol len plán, lebo 
keď som tam prišiel a žiadal o povole-
nie pobytu, tak mi povolenie švajčiar-
ska strana nedala. V tom čase Švajčia-
ri nikoho   “cudzieho” nechceli mať 
vo svojej krajine. Neskôr potom, keď 
nebolo inej pomoci, tak som sa musel 
vrátiť na Slovensko. Keď som sa vrátil, 
to bol rok 1947 pred Vianocami, av-
šak už vo februári 1948 prevzali moc 
komunisti a bol koniec slobode.  Veľ-
mi sa už nedalo kde ísť.  28. augusta 
1948 som bol určený ísť na Moravu 

do Dolných Životíc. Tam chcela naša 
rehoľa verbistov začať svoju činnosť. 
Česká charita im ponúkla dom a tam 
som bol určený. Páter Lazecký, ktorý 
tam bol predstavený domu, tam bol 
aj s pátrom Proftom a bol tam už aj 
páter Bindáč. Páter Proft ako vycho-
vávateľ bol preložený a  jeho služba 
prešla na mňa. Tam som pracoval. 
Pracovali sme v sirotinci, kde boli sú-
stredené väčšinou deti padlých v II. 
svetovej vojne. V  deň, keď brali re-
hoľníkov, nás sa to netýkalo, lebo my 
sme neboli vedení ako rehoľné spolo-
čenstvo. Pracovali sme ako vychová-
vatelia, nie ako rehoľníci. Takže nás 
sa to netýkalo, aspoň dočasne. Takže 
my sme nemali zážitky, aké mali naši 
spolubratia, že ich prišli zobrať so sa-
mopalmi v  rukách a  pod… 

Misionár, ktorý bol 
radšej traktoristom 
ako kolaborantom

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD, Dávid Slovák

Blíži sa 70. výročie tzv. “barbarskej noci”. V roku 1950 už 
v Československu mala všetku moc v rukách Komunistická strana 

Československa, pod ideologickou záštitou ktorej sa akcia 
uskutočnila. Likvidácia kláštorov mužských a ženských reholí 
v apríli, máji a auguste 1950. Verbistov v Nitre na Kalvárii prišli 

zobrať v noci z 3. na 4. mája 1950.  
Zo Zákona NR SR č. 241/1993 Zb. figuruje 13. apríl medzi 

pamätnými dňami ako Deň nespravodlivo stíhaných. Medzi nimi 
boli aj misionári verbisti, ktorých svedectvá budeme uvádzať 

v Hlasoch z domova a misií. 

 

Kalvária v Banskej Štiavnici. 
Ešte za totality sa o jej zveľadenie pričinil 

páter Karol Benovic SVD
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A tak sme tam nejaký čas ešte boli, ale 
nakoniec  aj nás zlikvidovali, a to jed-
noducho preto, lebo kňazi nemohli 
vychovávať mládež. A tak sme muse-
li potom ústav opustiť. Páter Bindáč 
odišiel do Opavy, čo bolo v blízkosti 
Dolných Životíc. Ja som išiel na Slo-
vensko a musel som sa rozhodnúť, čo 
urobím. Či pôjdem do práce, alebo 
pôjdem do pastorácie. Lenže kto išiel 
alebo chcel ísť v tom čase do pasto-
rácie, ten si tam musel “zaplatiť”. To 
znamená, že od neho sa potom žiada-
lo, aby robil to, čo žiadal štát. Ja som 
sa rozhodol jednoducho, že nepôjdem 
do pastorácie. Veď aj tak sa dá robiť 
pastorácia i tajne, a tak som išiel do 
práce. Nastúpil som do práce v lesoch 
v mojej rodnej dedine Dechtice. Tam 
som sa uchádzal o prácu a dostal som 
ju. Pracoval som tam, kde sa dorába-
li mladé stromky, pracoval som ako 
traktorista. Keď som išiel po dedine 
prvý raz na traktore a videli ma ľudia, 
najmä deti, utekali za mnou. Všet-
kým to bolo veľmi čudné, že kňaz ria-
di traktor. O pár mesiacov som mal aj 
domovú prehliadku, ale nič nenašli, čo 
by bolo “protištátne”.  Za ten čas, čo 
som bol pracoval v lesoch, tak som sa 
aj v mnohých veciach vypracoval, čo 
do zručnosti. O nejaký čas, asi o rok 
som sa dostal na iné pracovisko.  Pra-
coval som u nás v dedine, kde sa 
chovali ryby. 

V  roku 1952 ma priamo 
v práci zaistili. V 1953 som mal 
súd v jednej skupine, o ktorej ja 
som ani pôvodne nevedel, kto 
v nej všetko bol.   Bola to sku-
pina, v  ktorej boli zapojení aj 
naši dvaja verbisti. Boli to ľu-
dia, ktorí plánovali útek do za-
hraničia a aj sa im to podarilo. Prišli 
na to údajne tak, že jeden z tých na-
šich niečo poslal, nejaký list domov 
do Československa. A tak na to ľahko 
prišli. Zatkli aj mňa. Bol som zatknutý 
a odsúdený na dva roky za to, že som 
ich neudal. Ja som totiž vedel o tom 
úteku, že ho chystajú.  Odsúdili ma 
na dva roky. Sedel som len jeden rok 

a potom bola amnestia.  Každého väz-
ňa prevážali z Bratislavy do rôznych 
väzníc.  Doviezli nás do Prahy na Pan-
krác. Tam sme prišli večer asi o 22:00 
a boli sme veľmi hladní.  Prosili sme 
dozorcu, aby nám dal nejaký pokrm. 
Boli sme v jednej izbe a bolo nás tam 
12. Postele boli len 3. Ja som ležal na 
malej lavičke, čo bola pri posteli. Po 

10 dňoch  nás previezli na iné miesto. 
Dostal som sa do Mladej Boleslavi. 
Keď som tam prišiel pred Vianocami, 
tak  som sa dozvedel, že je tam aj pá-
ter Bindáč zatvorený. Po Novom roku 
nás potom previezli na Kartous.  Keď 
sme prišli do Kartous, nechali nás po-
vyzliekať a sme čakali na vyšetrovanie, 
či sme niečo nepreniesli cez kontrolu 
do basy. Zistil som, že sme tam traja 
kňazi. Veľmi dobre sme sa znášali. 
Veľmi sme sa povzbudzovali, aby sme 
vytrvali. Museli sme vedieť naspamäť 
texty svätej omše, samozrejme sme 
slúžili tajne bez kníh. Robil som rôz-
ne práce. Drápal som aj perie a po-
dobne. Bol som teda odsúdený na dva 
roky, ale potom ku koncu toho prvého 

Zatkli aj mňa. Bol som zatknutý 
a odsúdený na dva roky za to, 
že som ich neudal. Ja som totiž 
vedel o tom úteku, že ho chystajú.  
Odsúdili ma na dva roky. 

P. Karol Benovic SVD a P. Eduard Géze SVD
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roku naraz som dostal znak od nieko-
ho v base, pôjdem na slobodu. Veľmi 
som tomu neveril. Ale na druhý deň 
skoro ráno prišiel dozorca a povedal 
mi: „Pripravte sa.“ Vedel som, že sa ide 
niečo diať, ale nevedel som čo. Dostal 
som slobodu – bola amnestia. Potom 
som sa dostal domov. 

Vrátil som sa naspäť do rybárne, 
ale len na krátku dobu. Zamestnal 
som sa na družstve ako údržbár. Ro-
bil som si zároveň Elektrotechnic-
kú strednú školu. Potom som aj ma-
turoval druhýkrát. V roku 1969 ma 
prijali do diecézy v Trnave. Štát ne-
mal už nič proti. Mohol som nastúpiť 
konečne do pastorácie a bol som ur-
čený ako kaplán v Banskej Štiavnici 

a potom po roku a štvrť som sa dostal 
na Podhorie. V Banskej Štiavnici som 
spolu s veriacimi obnovil Kalváriu. Na 
Podhorí sme zase postavili novú faru 
a kompletne obnovili kostol. Nako-
niec potom som bol preložený, lebo 
už „štátni páni“ ma tam nechceli mať. 
Robili  na vtedajšieho trnavského bis-
kupa nátlak, aby ma preložil, a tak som 
sa dostal na Záhorie do Veľkých Le-
vár.  Tam som bol až do pádu totali-
ty, resp. až do roku 1992 a odtiaľ som 
sa dostal do Bratislavy do Misijného 
domu pri Kostole sv. Ladislava na Špi-
tálskej ulici (Páter Benovic bol pred-
stavený, pozn. red.), kde som bol pri 
začiatkoch a prežíval prvé roky účin-
kovania verbistov v Bratislave.  •

Vyšlo posolstvo Svätého Otca 
mladým: „Mládenec, hovorím ti, 
vstaň!“ 

TKKBS – K Svetovému dňu mládeže, 
ktorý sa slávi na Kvetnú nedeľu – tohto 
roku 5. apríla – napísal Svätý Otec mla-
dým ľuďom posolstvo. 
Pápež František začína pripomenu-
tím Biskupskej synody z  októbra 
2018 na tému Mladí, viera a rozlišo-
vanie povolania, a pripomína aj Sve-
tové dni mládeže v Paname. Obe tie-
to udalosti podľa jeho slov vyjadrujú 
podstatnú dimenziu Cirkvi, ktorou 
je „kráčať spolu“. Pápež ďalej píše:  
„Milujete cestovanie, aby ste sa 
stretli s miestami a  tvárami, ktoré 
ste predtým nevideli, aby ste zažili 
nové skúsenosti. Preto som si vybral 
ako cieľ vášho budúceho putovania 
v roku 2022, Lisabon, hlavné mesto 
Portugalska. Odtiaľ sa v 15. a 16. sto-
ročí mnoho mladých, medzi nimi 
mnoho misionárov, vybralo do ne-
známych krajín, aj aby sa s ostatný-
mi ľuďmi a národmi podelili o svoju 
skúsenosť s Ježišom.

Téma SDM bude: «Mária sa vyda-
la na cestu a ponáhľala sa» (Lk, 1,39). 
V dvoch rokoch, ktoré tomu pred-
chádzajú, zamýšľam rozjímať spolu 
s vami nad ďalšími dvoma biblickými 
textami: v roku 2020 to bude „Mlá-
denec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) 
a v roku 2021 „Vstaň! Ustanovím ťa 
za svedka toho, čo si videl.“ (porov. Sk 
26,16). Pápež František v posolstve 
ďalej vysvetľuje, prečo vybral práve 
tieto texty: „Ako môžete vidieť, spo-
ločné slovo troch tém je „vstať“. Toto 
vyjadrenie zahŕňa aj význam vstať 
z mŕtvych, znovu sa prebudiť k živo-
tu. Je to často sa opakujúce slovo v ex-
hortácii Christus vivit (Kristus žije), 
ktorú vám Cirkev spolu so Závereč-
ným dokumentom synody ponúka 
ako maják na osvetlenie chodníkov 
vašej existencie.“

Pripomeňme, že tohto roku na 
Kvetnú nedeľu sa bude sláviť 35. 
ročník Svetových dní mládeže.  • 
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Mamka sa usmiala. Ja som jej úsmev  
vrátila. Nikto z nás si nevedel predstaviť 
otca, ako píše listy. Mamka nám chcela 
vtlačiť do okienka to, čo nám priviezla. 
Bolo to ťažké. No nakoniec sa to poda-
rilo. Nevedela som, ako to urobiť. „Náj-
deš miesto,“  povedala mamka. „Jeden 
košík daj dole a druhý zaves na neja-
ký klinec alebo hák na stenu vagóna.“ 
„Nevidela som tu hák,“  povedala som 
mamke, „no sú tu klince, ktoré trčia 
zvrchu.“  Jerzyk sa pokúšal vstať a po-
ranil si hlavičku. Plakal. „Och, ako tu 
deti plačú, mamka. Ťažko zniesť. Oni, 
títo ľudia vo vagóne hovoria, že všetky 
deti tu umrú.“ Všetko som povedala 
prerývaným hlasom, ťažko zdržiavajúc 
slzy. Mamka poprosila: „Ukáž mi die-
ťa!“ Obrátila som sa, vytiahla som spia-
ceho Jerzyka z jeho hniezdočka 
a vystrčila som sa z okna. Malý 
sa prebudil a  skúšal sa dostať 
k babičke. A v mojej ťažkej hla-
ve sa objavila myšlienka, a mož-
no ho hodím mamke do náru-
čia... Možno sa podarí... Bude mu 
oveľa lepšie pri rodičoch ako pri 
mne. Povedala som o tom mam-
ke. Ale zdola vagóna prišla rázna od-
poveď. „Nie!

Rozprávali sme o tom s tvojím ot-
com a rozhodli sme sa neradiť ti to. Nás 
môžu hocikedy vyviezť a osud dieťa-
ťa by bol pri nás značne horší ako pri 
tebe. Pozerajúc tiež na moje zdravie. 
A ty, keď sa budeš musieť starať o die-
ťa, poradíš si. Vydržíš, ľahšie ti bude 
vydržať s dieťaťom, ako keby si bola 

sama,“ dodala mamka tichšie. „A keď 
on ochorie?“ Zvolala som rozpačito.  
„Ako ho tu liečiť?“  „Ochorieť možno 
všade,“ povedala smutno mamka. „Ne-
zabúdaj, že Boh vás chráni a treba ho 
prosiť o pomoc. V tom väčšom koší-
ku som prihodila trochu liekov i masti 
pre dieťa.“ Potom sa mamka opýtala, 
či máme so sebou vodu. „Nie,“ odpo-
vedala som. „Nevidela som ani vodu 
vo vagóne. Ani záchod.“ „Nie. V tých 
vagónoch určite nieto vody,“ povedala 
mamka.  „Masť šetri, lebo ktovie kedy 
sa k nej opäť dostaneš.“

Rozhovor s mamkou sa náhle pre-
rušil. Muž v kožuchu sa dopytoval na 
Uršuľu. Pod pazuchou držal baraní ko-
žúšok. Spomenula som, že už ktosi vy-
volával toto meno. Počula som ho ako 

prvé. Pozrela som na neho. V mladej 
tvári som videla rozpačitosť.  „Opýtam 
sa,“ povedala som. „Popíšte, ako vyze-
rá.“ „Veľmi mladá, svetlé vlasy, modré 
oči, šedý sveter.“ Zvnútra vagóna mi 
zakričali, že videli Uršuľu, ako ju nakla-
dali do susedného vagóna. Mala svetlé 
vrkoče, šedý sveter a maličké dieťat-
ko na rukách.  „Uršuľa je v susednom 
vagóne,“ zakričala som mu. Stál ako 

prikovaný, nereagoval na kriky a sáca-
nie. „Videli ju, ako ju tlačili do druhého 
vagóna. Mala dieťa na rukách,“ dodala 
som. „Nie, to nie je ona,“ zavolal rozpa-
čito. „Ona ešte nemala dieťa. Pred týž-
dňom sme sa vzali.“ Bolo počuť, ako sa 
ľudia vyvolávajú. Na niektorých vagó-
noch boli dvere poodchýlené. Stáli pri 
nich vojaci a ľudia zvnútra sa so svojimi 
blízkymi útržkovito rozprávali. Dovoli-
li im odovzdať potraviny a šaty. Väčši-
na vozňov však bola hluchá a nemá na 
všetky volania. 

Opýtala som sa mamky, či prechá-
dzajúc pozdĺž vagónov videla nejaké 
rozbité okná. „Nie, len tvoje.“ Zrazu 
mi napadlo s údivom:  Odkiaľ mamka 
vedela, že sme práve v tomto vagóne? 

Aká škoda, že sa moje dieťa 
nevmestí do okienka. Možno by 
sa zľutovali nad ním a nakoniec 
by spozorovali, že im chcem 
podhodiť naše listy.

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie: 
Útek z vyhnanstva – IV.časť

 Text: Mária Byrska   Foto: Archív SVD
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Nemala som vystrčenú hlavu. Na túto 
otázku som už nedostala odpoveď. Vo-
jaci odháňali ľudí od vagónov. Mamka 
prešla niekoľko krokov a opäť sa zasta-
vila. Podarilo sa jej zavolať: „Ja viem, 
že sa ešte stretneme. Ty, Jerzyk a Jer-
zy! My obaja s tvojím otcom veríme, 
že Jerzy žije! Že sa ešte stretneme, že sa 
vrátite!“ Už som neodpovedala. Vide-
la som, ako mamka pomaly odchádza, 
ako sadá na voz. Nestihla som zamávať, 
pretože ma násilne odtiahli. Vo vagó-
ne bolo dusno, ľudia nemohli zniesť, že 
okno je zatvorené.

Listy
Mamka mi priniesla pero a niekoľko 
pohľadníc so známkami. Podala mi ich 

tesne predtým, ako odišla. „Píš a keď 
sa vlak zastaví, vyhadzuj ich na perón 
na väčších staniciach. Všade sa nájdu 
dobrí ľudia, ktorí ich zdvihnú a vho-
dia do poštovej schránky. Píš krátko 
a len o tom, či ste zdraví a ako sa cítite. 
Výrazne napíš dátum a názov stanice, 
z ktorej vychádzajú listy. Z názvu stani-
ce sa budeme dozvedať smer vašej cesty. 
Pohľadnice schovaj, aby si ich mala po-
ruke.“ Keď mamka odišla, prišlo mi na 
myseľ, že by som mala napísať prvú po-
hľadnicu. Keď sa bude približovať väč-
šia stanica, vlak bude v pohybe a mne 
sa nepodarí napísať ani slovo. Nebolo 
na čom písať, tak som písala na kolene. 
Nevyšlo to najhoršie: „Drahá mamka! 
Sme zdraví a cítime sa dobre. Marína!“ 

Na vrchu som výrazne napísala „Ky-
jev“ Bola som presvedčená, že nás cez 
Kyjev povezú. S dátumom bude prob-
lém. Pesimisticky som počítala, že pri 
takom tempe tam za sedem dní nedo-
razíme. Nakoniec som sa rozhodla -18. 
apríl 1940! Do Kyjeva sme dorazili 17. 
apríla okolo 11. hodiny ráno. Vlak pri-
šiel na tretiu koľaj naproti stanici. Bola 
to naša prvá zastávka na stanici. Dote-
raz sme sa zdržiavali ďaleko od staníc. 
Listy z nášho vagóna boli pripravené. 
Boli to tri či štyri balíčky previazané 
niťou. Na každom liste bola výrazne 
napísaná adresa. Nie na všetkých boli 
nalepené známky, jeden bol bez obál-
ky i bez známky. Na obyčajnej strán-
ke vytrhnutej zo zošita, hore napísaná 
adresa: takejto osobe, takáto dedina, 
takýto okres, Poľsko. Potom vynecha-
ných niekoľko riadkov, dole niekoľko 
viet a podpis. To bol tiež list. Ale komu 
v neznámom kraji by sa chcelo vložiť 
takýto list do obálky, napísať adresu, 
ako je na liste a nalepiť známky!  Bude 
dobre, keď niekto vyhodené listy zdvih-
ne a vhodí ich do poštovej schránky. 
Listy boli zhromaždené u mňa. Mojou 
úlohou bolo vyhodiť ich vo vhodnom 
momente. Hlavu som mala vystrčenú 
z vagóna, ruku s listami vo vagóne. Jer-
zyk sedel na kolenách susedky a hneval 
sa. Zvnútra vagóna okrem kriku môj-
ho dieťaťa bolo počuť rady a inštrukcie 
čo a ako urobiť s listami. Radili mi: vy-
hodiť ich, keď nikto nepozerá na túto 
stranu a tiež vyhodiť ich, keď vlak zo 
susedného perónu odíde, odcloní nás, 
alebo vyhodiť ich, keď ešte stojí a už sa 
pohýna. Ľudia vo vagóne ožili. Pozo-
rovala som perón a mala som nádej, 
že Jerzyk nakoniec stíchne. Vlaky pri-
chádzali na stanicu, krátko sa zdržia-
vali, zacláňali stanicu a odchádzajúc 
bolo vidieť rieky ľudí ponáhľajúcich sa 
v ich smere. Ľudia sa ponáhľali a vôbec 
si nevšímali náš vlak. Cestujúcich zo 
sovietskych vlakov som pozorovala zo 
strany pliec. Tu i tam sa ktosi zastavil. 
Postával pri svojej batožine, prechádzal 
sa, očakávajúc svoj vlak. Pozerala som 
sa na týchto ľudí uvažujúc, či sa  
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nájde medzi nimi niekto, kto spozoruje 
mnou vyhodené listy. My tu na treťom, 
oni tam na druhom peróne – boli sme 
niekoľko minút spolu – na kyjevskej 
stanici. Nakoľko som mohla, vykloni-
la som sa z okienka. Nakoniec som vy-
tiahla aj ruku s listami. Mohli ma tak 
dobre vidieť, ako ja ich. Moju hlavu, 
moju ruku, zvierajúce listy. Nikto ma 
nespozoroval. Nikto sa nepozrel ani 
na okamih na moju stranu. Vyzeralo to 
tak, ako keby nás oddeľovala neprenik-
nuteľná stena. Ako keby som na mojich 
rozstrapatených vlasoch mala „čiap-
ku nevidimku“ z detských rozprávok. 
Aká škoda, že sa moje dieťa nevmestí 
do okienka. Možno by sa zľutovali nad 
ním a nakoniec by spozorovali, že im 
chcem podhodiť naše listy.  Cestujúci 
boli rôzni a rôzne sa zachovávali. Jed-
no mali spoločné. Nespozorovali 
ma. A vlastne, vôbec ich nezau-
jíma náš vlak. Jeden silný muž 
v nezapnutom baraňom kožu-
chu prechádzajúc sa, zastal v ur-
čitej chvíli oproti mne. Pozrel na 
koľajnice a kolesá nášho vagóna 
a opäť odišiel. Vyzeral nervózne. 
Určite jeho vlak mal meškanie. 

Na peróne stáli štyria vojaci, 
silní, svalnatí so stalinovskými fúzami. 
Za nimi nosič v bielej zástere, stojac pri 
niekoľkých veľkých balíkoch. Jeho tvár 
som nevidela, lebo ju zacláňali vojaci. 
Sovietski oficieri sa rozprávali, čas od 
času pozerajúc smerom, odkiaľ sa mal 
objaviť ich vlak. Náš vlak si nevšímali. 
Nezaujímal ich. Privykli na takýto ob-
raz. Zaujímavé, že si nevšimli ani moju 
vystrčenú ruku s  listami. Ruku, kto-
rá sa vysúvala zo zatvoreného vagóna 
pre dobytok. 

O niekoľko sto metrov od vagónu 
plecnatý muž v úradnej čiapke zame-
tal perón. Najbližšie pri stanici stál 
chudý elegantný pán v tmavom oble-
ku. Mal krátke pristrihnuté fúzy, tma-
vé vlasy na divne malej hlave a pred 
sebou kufor. Pozeral priamo v smere 
nášho vagóna. Zdalo sa mi, že poze-
rá priamo na mňa, na moju ruku s lis-
tami. Niekoľko krokov ďalej stáli dve 

kyjevské priekupníčky. Rozrozprávané, 
pred nimi niekoľko menších i väčších 
tašiek. Za nimi žena vo vetrovke, pán 
v tmavomodrom saku a niekoľkoročné 
dieťa. Zrazu mi všetkých zaclonil dlhý 
nákladný vlak plný dosiek. Niekoľko 
sprievodcov pozeralo s vážnou tvárou 
na náš vlak. Hodím listy na tie dosky, 
napadlo mi. Vlak sa pohol. Nehodila 
som ich. Z tunela vyšlo niekoľko voja-
kov. Hlasne rozprávali, no nepozera-
li smerom k nášmu vagónu. Pozerala 
som za nimi. Zastavili sa pri jednom 
z ďalších vagónov nášho vlaku. Nasadli 
a vlak sa pohol. Odchádzame. Ako ďa-
leko som len mohla, vystrčila som ruku 
a pustila som listy. Rozsypali sa. Pozera-
la som za nimi a hádala som, kde padne 
môj. Časť listov padla na perón, časť na 
susedné koľajnice.  Niektorý padol pod 

kolesá nášho vlaku. Ani som sa len ne-
pozrela na sovietskych ľudí. Asi mi bolo 
ľúto, že nikto z nich neukázal, že vidí lis-
ty a pomôže mi ich vyslať. 

Vtiahla som sa späť do vagóna. Vza-
la som Jerzyho na ruky a povedala som 
ľuďom, ako som vyhadzovala listy. Po-
vedala som im, že určite som ich vy-
hodila v najlepšom momente. Opísala 
som im všetkých cestujúcich, ktorí boli 
v blízkosti nášho vagóna. Vymaľovala 
som ich srdečné a dobroprajné tváre 
a zakončila som, že určite niekto  z nich 
pozbiera naše listy, nalepí známky, kde 
je potrebné, vloží ich do obálky a všet-
ky spolu ich vhodí do niektorej pošto-
vej schránky. Ešte som dodala, že som si 
istá, že všetky listy nájdu adresáta. Ľudia 
mlčali. Nemali žiadne  poznámky, len 
jedna stará, veľmi stará žena, sediaca na-
proti mne o jednu lavičku nižšie, hlas-
ne vzdychla, prežehnala sa a povedala: 

„Všade sa nájdu dobrí ľudia. Už tak Pán 
Boh zariadil, že aj v biede ich nájdeš.“ 
Povedala podobne ako moja mamka. 
Ale ja som neverila, že tam, na kyjev-
skej stanici, boli dobrí ľudia. Hojdala 
som môjho malého synčeka a myslela 
som na listy. Podľa mňa nebolo nikoho, 
kto by sa chcel o ne postarať. A ten ele-
gantný pán, ktorý jediný si ma všimol, 
bol určite ŠTB-ák, ktorého úloha bola 
v tento deň špehovať, pozorovať i pri-
niesť, čo sa deje na stanici. 

Viac listov väzni nášho vagóna nena-
písali. Raz dali vedieť svojim blízkym, 
že žijú a kdesi sa vezú. Ja, ako som sľú-
bila, snažila som sa posielať listy rodi-
čom.  Druhý som vyhodila na stanici 
v Tule, tretí na stanici, ktorej som ná-
zov zabudla. Potom vo Sverdlovsku, 
Novosibírsku, Semipalatinsku. Spolu 
šesť. Vyhodila som ich cez okienko, bez 
žiadnych ceremónií. Jednoducho som 
vysunula ruku cez okienko, keď vlak 
prichádzal, alebo sa zdržiaval na väčšej 
stanici. Hádzala som list tak, ako sa há-
dže do poštovej schránky a ani som sa 
nevyklonila, aby som sa pozrela, či si ho 
eventuálne mohol niekto všimnúť.  Ne-
verila som, že dôjdu, a preto som ani ne-
mala záujem, čo s nimi bude ďalej. Vy-
metú ho a odhodia so smeťami, alebo 
ho hodia do schránky? Pri prvom liste 
som si predstavovala otecka, ako každý 
deň očakáva poštára. A keby list došiel? 
Možno dlho, čo by urobil otec, keby mu 
poštár doručil môj list?

V horúce júnové ráno, šesť týždňov 
po vyhodení listov na kyjevskej stani-
ci, som sa dozvedela, že došli. V prvom 
liste do Kazachstanu mamka potvrdila, 
že dostala všetkých šesť listov vyhode-
ných z vlaku a jeden list už z vyhnan-
stva. Zaujímalo ma, čo sa stalo s listami, 
s tými, ktoré nemali obálky a známky. 
Dozvedela som sa, že tiež boli doruče-
né. A o tej stránke, vytrhnutej zo zošita 
viem, že určite našla svojho adresáta. 
V modrej tenkej obálke s adresou na-
písanou neznámou rukou. Povedala 
mi to pani, ktorá tento list vyslala. Za-
myslela som sa: Kto pozbieral listy, ktoré 
som vyhodila na kyjevskej stanici?  •

Náš vlak si nevšímali. Nezaujímal 
ich. Privykli na takýto obraz. 
Zaujímavé, že si nevšimli ani moju 
vystrčenú ruku s listami. Ruku, 
ktorá sa vysúvala zo zatvoreného 
vagóna pre dobytok. 
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V 2. storočí sa Rimania snažili ukryť 
Ježišov hrob pred zrakmi prichá-

dzajúcich kresťanov. Nanosili na toto 
miesto mnoho hliny a pokryli svätú jas-
kyňu mohutným násypom, na ktorom 
postavili pohanský Afroditin chrám. 
V  chráme postavili jej sochu,  aby – 
podľa slov historika – „kresťania, ktorí 
tam prišli uctievať Krista, budili dojem, 
že uctievajú Afroditu a aby tak pravý 
dôvod, prečo je miesto uctievané, ča-
som upadol do zabudnutia“.

Nemôže však upadnúť do zabud-
nutia to, čomu Boh chce dať pretrva-
nie v čase. Eusébios píše: „V roku 326 
prikázal kresťanský cisár Konštantín 
na mieste kresťanmi stále uctievanom 
ako Kristov hrob postaviť bohatú a krá-
ľovsky nádhernú stavbu, aby tak miesto 
smrti a vzkriesenia Vykupiteľa poskytol 
zraku a uctievaniu všetkých. Afroditin 
chrám dal zničiť a ako dal kopať do hĺb-
ky zeme, zrazu sa vrstva za vrstvou ob-
javovala vznešená a presvätá pamiatka 
na Vykupiteľovo zmŕtvychvstanie. Tak 
malo byť najsvätejšej jaskyni dopriate, 
aby ožila ako sám Vykupiteľ – po tom, 
ako bola dlhý čas ukrytá v temnote, sa 
dostala opäť na svetlo.“

Veľkou túžbou Heleny, cisárovej mat-
ky, bolo nájsť pozostatky Kristovho krí-
ža. Kázala robotníkom hľadať na mieste, 
ktoré slúžilo pôvodne ako kameňolom, 
neskôr ako cisterna s vodou. Keď ale 
z cisterny začala voda presakovať, uro-
bili z tohto miesta popravisko. A kríže 
popravených potom hádzali do cisterny.

Legenda hovorí, že hľadanie kríža 
trvalo veľmi dlho. Z cisterny vychá-
dzal odpudzujúci zápach z rozložených 

mŕtvol a keď Helena videla, že robot-
níci už nevládzu, povzbudzovala ich 
hádžuc im mince, aby v začatej práci 
pokračovali.

Keď jej priniesli niekoľko krížov, ako 
rozpoznala, ktoré je drevo kríža Kris-
tovho. Legenda hovorí, že keď na cho-
rú ženu priložili drevo pravého kríža, 
žena ozdravela. Druhá verzia tvrdí, že 
istý muž umrel a dotykom Kristovho 
kríža bol vzkriesený zmŕtvych. My ne-
vieme vylúčiť, že k zázraku došlo. Ale 
keď môžu činiť zázraky svätí, Kristus 
môže vykonať i takýto zázrak, aby nám 
odhalil a daroval vzácnu relikviu Kríža.

Kríže, na ktorých boli ukrižovaní 
odsúdenci, mali výšku asi jeden a pol 
metra. Boli teda nižšie, ako ich bežne 
znázorňujeme. Väčšinou to bolo dubo-
vé alebo olivové vertikálne drevo, ktoré 
už bolo zahĺbené v zemi. To, čo našla 
Helena, bolo vodorovné drevo kríža, na 
ktoré boli pribité ruky Ježiša.

V čase invázie Peržanov bol Kristov 
kríž unesený do Perzie a keď ho byzant-
ský cisár získal šťastne späť, rozhodol 
jeruzalemský patriarcha z obavy pred 
ďalšou stratou či zneuctením rozsekať 
kríž na tisíc kusov, ktoré sa rozmiestni-
li na mnohých miestach sveta. Cirkev 
rozhodla mať radšej menšie úlomky na 
viacerých miestach, ako mať kríž k úcte 
na jedinom mieste celý.

Jedným z týchto miest, ktoré uchová-
va k úcte pozostatky Kristovho kríža, je 
i mesto Omodos na Cypre. Okrem re-
likvie Kristovho Kríža sú tu uchovávané 
i kúsky látky, ktoré na kríži zakrývali Je-
žišove boky a tiež lebka apoštola Filipa. 
Kríž sa vystavuje k úcte veriacim iba je-
diný deň v roku, a to na sviatok Povýše-
nia svätého Kríža 14. septembra.  •

O pozostatkoch 
svätého kríža

 Text: Ján M.   Foto: P. Martin Štefanec SVD

19HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

APRÍL 2020



Jadro Ježišovho učenia sa dá zhrnúť do 
verša: „Miluj Boha a blíž neho ako seba 
samého.“ Toto posolstvo udáva tón Je-
žišovmu učeniu, ktoré sa v podstate 
týka vzťahov. V tom sa stretáva zdravá 
psycho lógia s Ježišovým učením a nie je 
medzi nimi žiadne protirečenie. Kres-
ťania sa niekedy sústreďujú na lásku 
k Bohu a blížnemu, menej pozornosti 
venujú Ježišovmu prikázaniu, aby mi-
lovali seba samé ho. Avšak podľa Písma 
to má rovnakú cenu. Vlastne najdôle-
žitejším vzťahom, ktorý máme, je náš 
vzťah k sebe. Milovať seba je nutné, ak 
túžime milovať blížnych a Boha. Aký 
je tento náš vzťah k sebe, taký je 
náš vzťah k druhým - a k Bohu.

Ak nevychádzame so sebou, 
ak nie sme so sebou spokojní, ak 
si neveríme, ak nie sme so sebou 
zmierení, ako môžeme vychá-
dzať s druhými? Keď náš vzťah 
k sebe samým nie je zladený, strá-
came po cit vyrovnanosti a hranice 
v rámci iných vzťahov. Zdravá sebaláska 
pôsobí ako vnútorný kompas, ktorý nás 
udržiava, aby sme v našich vzťahoch mie-
rili správnym smerom.

Ťažkosti so sebou a manželské 
ťažkosti
Jednou z  najbežnejších, avšak často 
nepozorovaných príčin man želských 
ťažkostí je nedostatok sebalásky u jed-
ného z  partnerov alebo aj u  oboch. 
Zniesť a zachovať si ustálenosť v hne-
ve, nezhodách a neľúbosti, ktorá pra-
mení z druhého partnera, si vyžaduje 
určitú mie ru sebalásky. Po rozvode, keď 
sa prach usadí a právnici sú vyplatení 

a keď obviňovanie ustane (pokiaľ usta-
ne), rozvedení si azda budú schopní 
uvedomiť, že ich manželstvo strosko-
talo, „lebo som neuspel v primeranej 
láske k sebe". Rovnako aj druhý pokus 
o manželstvo sa dostane do veľkých 
ťažkostí, ak osoba, ktorá už zlyhala 
v prvom manželstve, nerozvinula lás-
ku k sebe.

Milovať seba značí poznať svoje prob-
lémy a prevziať za ne zod povednosť - 
problémy ako nerozriešené konflikty, 
zanedbanie roz voja alebo nedostatok 
šťastia. To je kľúč k tomu, aby vzťah fun-
goval. Jedinou osobou, ktorú vôbec mô-

žem začať meniť, som ja sám, s tou mož-
nosťou, že potom môžem byť schopný 
ovplyvniť druhého, aby sa zmenil. Prelo-
miť nezdravé modely spolužitia vo vzťahu 
neznamená pokúšať sa zmeniť druhého 
alebo ho obviňovať, ale skôr využiť od-
vahu a energiu, ktorá vyviera z môjho 
srdca, aby som dal do poriad ku svoje 
vlastné správanie.

Počas dlhých rokov som videl, ako 
sa vzťahy, najmä manželské a rodinné, 
zlepšili, pretože jedna osoba bola ochot-
ná sa zmeniť. Veľa času a energie sa pre-
mrhá, keď sa pokúšame zmeniť jeden 
druhého. Prečo nevyužiť svoju energiu 
na zmenu seba miesto toho, aby sme sa 

usilovali zmeniť druhého? Avšak to ne-
znamená poddať sa, stratiť vlastnú iden-
titu alebo sebaúctu, ale naučiť sa reagovať 
na druhého a zaobchádzať s ním zrelým 
a primeraným spôsobom. Keď odpovie-
me druhej osobe rozumne, ovládame sa. 
Keď však na druhého zarea gujeme nepri-
merane, strácame sebakontrolu; vlastne 
ten druhý nás ovláda. Veľmi dobre to vy-
jadruje Modlitba za vyrovnanosť:

Pane,
daj mi vyrovnanosť prijať veci, 
ktoré nemôžem zmeniť,
odvahu zmeniť veci, 
ktoré môžem zmeniť,
a múdrosť, aby som vedel odlíšiť 
jedny od druhých.

V  tom spočíva vnútorný pokoj 
a šťastie, ktoré vyplýva z potešenia a spo-
kojnosti so sebou. Keď sme urobili v da-
nej situácii všetko, ako sme najlepšie 
vedeli, potom či sme uspeli alebo nie, 
či druhá osoba nám odpovie pozitívne 
alebo negatívne, či sa veci zlepšia alebo 

Najdôležitejší vzťah
Z knihy Hojenie zranených vzťahov

 Text: Martin H. Padovani  Foto: Salt+Light TV

Rozvinúť milujúci vzťah k sebe je 
náročné. Vyžaduje si to, aby sme 
boli kritickí voči sebe bez toho, 
žeby sme sa odsudzovali. 
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zhor šia, budeme spokojní s vlastným 
správaním a zmierení so sebou. To je ovo-
cie milujúceho vzťahu so sebou.

Mnohí ľudia nechápu význam zdra-
vej sebalásky. Boja sa rozprá vať o tom, 
že sa majú radi, pretože si myslia, že by 
ich druhí mohli považovať za sebec-
kých alebo egocentrických. Necítia sa 
príjemne pri myšlienke na lásku k sebe. 
Láska k sebe sa niekedy zamieňa so se-
beckost'ou, sebastrednosťou a narciz-
mom. Ako deti nás učili, že je chybné, 
ba hanebné, ak o sebe hovoríme sebais-
to. Pamätám si, že mi povedali, aby som 
nepoužíval príliš často zámeno „ja“, aby 
ma nepovažovali za egoistického. Potre-
bujeme pochopiť rozdiel medzi sebalás-
kou a sebeckosťou. Osoba so zdravou se-
baláskou má zo seba dobrý pocit, stará sa 
o seba všemožným spôsobom, má seba-
úctu a berie zodpovednosť za svoj život, 
napriek tomu je schopná sústrediť sa na 
druhých a byť s nimi v spojení. Sebalás-
ka znamená byť schopný vytvoriť rovno-
váhu a hra nice medzi sebou a druhými, 
a tak si pestovať osobnosť a dobré vzťa hy. 

Keď si je osoba vedomá svojej osobitosti 
a cení si ju, má možnosť úspešne sa dať 
do vzťahu s iným jednotlivcom a dovo-
lí inej osobe, aby bola osobitou. Osoba, 
ktorá je sebastredná a sebecká, nemá zo 
seba dobrý pocit; skôr je posadnutá sebou 
a otázkami týkajúcimi sa seba. Má prob-
lém sústreďovať sa na druhých či spájať 
sa s nimi. Takáto oso ba nevytvorí hranice 
pri styku s druhými, lebo jej vlastná pred-
stava o sebe je upnutá na svoje vlastné ja. 
Takejto osobe chýba schopnosť vstúpiť 
do vzťahu s druhými, pretože nedokáže 
druhú osobu nále žite vidieť ani počuť.

Prv než môžeme uplatňovať sebalás-
ku, musíme bezvýhradne prijať zásadu, 
že milovať seba je vskutku najdôležitejší 
milostný vzťah, aký máme. Len čo tomu 
uveríme, dokážeme byť otvorení rozvo-
ju schopností, ktoré sú určujúce, aby sme 
sa milovali. Seba láska si vyžaduje tvrdú 
prácu, rozhodnosť, výchovu, pravdivosť 
a múdrosť, ktorá pochádza zo skúsenosti 
pokusu a omylu. Všetko to spája pojem 
sebalásky so skutočnosťou sebalásky, kto-
rej uplat ňovanie je umením.

Sebaláska je náročná
Rozvinúť milujúci vzťah k sebe je nároč-
né. Vyžaduje si to prav divosť, otvorenosť 
a úprimnosť, čo sa týka nášho života, 
ochotu vy hodnotiť svoje dojmy, myš-
lienky, pocity, potreby, správanie a styk 
s druhými. Vyžaduje si to, aby sme boli 
kritickí voči sebe bez toho, žeby sme sa 
odsudzovali. Vyzýva nás, aby sme boli 
najlepší, ako len môžeme byť, bez toho, 
žeby sme sa stali perfekcionistami. Pre-
tože som vždy pri sebe, nemal by som byť 
svojím najlepším priateľom, cí tiť sa dob-
re zo seba a byť šťastný so sebou napriek 
ťažkostiam a ne hodám života?

Stávať sa spokojný so sebou zname-
ná, že som v styku so svojimi myšlienka-
mi a pocitmi, že sa učím uvedomovať si 
všetky svoje pocity bez akejkoľvek viny 
či hanby. Naše pocity sú ukazovateľmi 
toho, čo sa deje v našom vnútri; hovoria 
nám o nás. Keď napríklad poviem: „Hne-
vám sa, keď počujem ľudí rozprávať vtipy 
o príslušníkoch rôz nych národov,“ môže 
to odrážať moje minulé zranenia takými-
to vtip mi, keď boli namierené na mňa. 
Alebo to môže naznačovať, že som ne-
prijal svoj národnostný pôvod. Alebo to 
môže byť príznakom toho, že som citlivý 
voči zbytočným zraneniam, ktoré žarty 
môžu spôso biť druhým. Moje pocity mi 
dávajú dôležitú informáciu o mne. Čím 
viac môžem byť spokojný s  takýmito 
pocitmi, tým lepšie ich doká žem zvlá-
dať a ak treba, primerane ich aj vyjadriť.

Okrem prijatia svojich pocitov mu-
sím načúvať aj svojim potre bám a dbať 
na ne. Podobne ako naše pocity aj naše 
potreby sú darom od Boha. Sú súčasťou 
nášho človečenstva; nie sú to slabosti. 
Uznať svoje potreby je súčasťou zdra-
vej sebalásky a nemá to nič spoločné so 
sebeckosťou. V životných zmätkoch sa 
nachádza veľa nepokoja, lebo ľudia ne-
prijímajú svoje vlastné potreby. Buď ich 
potláčajú, alebo ich vyjadrujú nezdra-
vým spôsobom. Ak si nepriznáme svoje 
potreby a neuspokojíme ich primerane, 
tieto potreby nás ovládnu a prejavia sa 
neprimerane.

Láskyplný vzťah so sebou samým 
si vyžaduje, aby sme sa stara li  
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o seba všemožným spôsobom - teles-
ne, citovo a duchovne. Musí me si ceniť 
dar života a skutočnosť, kto sme. Ako 
sa uvádza v žalme: „Chválim ťa, že si 
ma utvoril tak zázračne.“ (Ž 139, 14)

Ako sa staráme o svoje telo? Umý-
vame sa, jeme, pijeme a oblie kame sa 
primerane? Vyhýbame sa tomu, čo by 
mohlo ublížiť nášmu zdraviu? Odpo-
čívame a relaxujeme? Cvičíme? Ideme 
k  lekárovi, keď treba? Užívame lieky 
a liečime sa, keď  je to potrebné? Venu-
jeme po zornosť našej rozumovej strán-
ke? Ceníme si vzdelanie? Vyhľadáva me 
ho, dokiaľ je to možné? Čítame hodnot-
né veci? Staráme sa o seba, čo sa týka 
citovej stránky?

Mnohí ľudia nerozumejú sebe ani 
svojim pocitom. Cvičia si my seľ, no 
zanedbávajú starosť o  citový rozmer 
svojho života. Životné problémy ľudí 
nie sú väčšinou spôsobené rozumovými 
otázkami, ale sa nachádzajú skôr v ich 
citovej oblasti, v ich vnútri a v ich vzťa-
hoch. Základná citová výchova, ktorú 
sme dostali, pochádza z toho, čo sme za-
kúsili v našej pôvodnej rodine. Naši ro-
dičia robili, čo ve deli, aby nás vychova-
li, avšak v oblasti citov boli obmedzení. 
Nema li k dispozícii obrovské množstvo 
informácií z oblasti psychológie, ktorý-
mi sme dnes obohatení.

Vďaka knižkám populárnej psycho-
lógie a svojpomoci, ktoré máme v sú-
časnosti k dispozícii, dokážeme sa lep-
šie zoznamovať s našou emo cionalitou. 
Poradenstvo stratilo negatívnu stigmu, 
ktorá sa mu v minulosti nezriedka pripi-
sovala. Teraz ho ľudia považujú za pozi-
tívnu nutnosť, z ktorej každý môže mať 
úžitok. Čím lepšie sa poznáme, tým lep-
šie sme vybavení viesť svoj život zodpo-
vednejšie, tým lepšie do kážeme chápať 
druhých, tým lepšie budeme schopní 
pestovať a viesť svoje deti, ako sa pokú-
šajú zaobchádzať so svojimi citmi.

Nejestvuje dôvod, aby dnes niekto ži1 
v psychologickej tme. Vskutku treba, 
aby sme sa viac zaujímali o svoju dušev-
nú stránku a aby sme prevzali viac zod-
povednosti za seba v tejto oblasti.  •

Prvé medzinárodné 
centrum Cirkvi

 Text: Ján M.   Foto: Turkish Archeological News

Antiochia bola svojho času druhým najväčším mestom Rímskej ríše. 
Bola tu 2 kilometre dlhá hlavná mestská  ulica, v tom čase mala 

Antiochia do 500 tisíc obyvateľov. Bola centrom vzdelanosti, žilo tu 
mnoho vzdelaných a kultivovaných ľudí. Tiež bola známa svojou prí-
jemnou polohou (leží na rieke Orontes, nebola síce priamo na mori, 
ale asi 70 km od mora), pekným okolitým prostredím. Preto bola do-
volenkovým cieľom mnohých – bolo to centrum zábavy, ale žiaľ i toho, 
čo sa s tým spája – mnohých nerestí.

Fúka tam pomerne silný vietor, prechod z Antiochie do Sýrie sa na-
zýva Brána vetra. Antiochia bola križovatkou morských ciest – z An-
tiochie sa začínali i apoštolské cesty sv. Pavla – cestovanie po mori 
bolo bezpečnejšie. Kvôli počasiu sa cestovalo takmer výlučne v lete – 
prvé lode vyrážali v máji. Skutky apoštolov zaznamenávajú strosko-
tanie lode na Malte – to bola už jeseň, ktorá v tej klíme bola obdobím 
mnohých búrok. Tu začínala i Hodvábna cesta, ktorá viedla cez celý 
Východ až do Číny.

V Antiochii žili mnohé národy a národnosti vrátane Židov, ktorí tu 
žili v diaspóre. V podstate každé väčšie mesto malo židovskú komu-
nitu a synagógu. Takže aj Cirkev, ktorá vznikla v Antiochii, bola veľmi 
pestrofarebná – taká zmes mnohých národov a národností, každého 
veku a každej spoločenskej triedy. Cirkev medzinárodná, kde sa nikto 
nemusel cítiť cudzincom. V Antiochii boli Ježišovi nasledovníci prvý 
raz nazvaní kresťanmi. Takže nebolo to v Jeruzaleme ani v Ríme, ani 
nikde inde, ale v Antiochii. Práve cez Antiochiu sa Cirkev dostávala 
do pohybu a odtiaľto sa rozšírilo evanjelium do mnohých krajín.  •

Antiochia sa nachádzala pri dnešnom tureckom 
meste Antakya. Mesto založil roku 300 pred Kr. 
Seleukos I. Níkátor. Bola tu založená jedna  
z prvých kresťanských obcí. 
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Cesta blahoslavenstiev 
Michal Zamkovský
Autor nám ponúka duchovné 
cvičenia, kde sa zamýšľa nad 
pokladom, ktorý nám zve-
ril Kristus a podáva návod, 
ako vykročiť na cestu blaho-
slavenstiev a po vstúpení na 
ňu nielen nezablúdiť, ale ani 
nechcieť z nej zísť.
176 strán, cena: 7,90 EUR

Na pleciach obrov
Raniero Cantalamessa
„Sme ako trpaslíci, ktorí se-
dia na pleciach obrov, takže 
môžeme vidieť viac vecí a ďa-
lej ako oni, no nie pre ostrosť 
svojho zraku alebo pre vzrast 
svojho tela, ale pretože nás no-
sia vyššie a dvíhajú nás do ob-
rovskej výšky.“
151 strán, cena: 10,90 EUR

7 tajomstiev Božieho  
milosrdenstva
Vinny Flynn
Pochopiť Božie milosrdenstvo 
a vstúpiť do jeho hĺbky je kľú-
čovým okamihom duchov-
ného života každého člove-
ka. Autor nám dáva pozvanie 
na cestu, aby milosrdenstvo 
mohlo premeniť aj náš život.  
232 strán, cena: 8,90 EUR

Pôst a veľká noc v rodine
Richard a Marta Vašečkovci
Veľká noc  je ten najrodin-
nejší sviatok zo všetkých. Je 
zameraný na odovzdávanie 
viery z generácie na gene-
ráciu. Prežívať ju v  rodine 
s deťmi nie je problém, ale 
výhoda! Treba však vedieť 
ako na to.
160 strán, cena: 6,99 EUR

Panna Mária v živote  
Pátra Pia
Marcellino Iasenzaniro
Známy mních ju nazýval svo-
jou nebeskou Mamou a ona 
ho sprevádzala a ochraňova-
la od útleho detstva. Kniha sa 
zakladá na dokumentácii pát-
ra Funicelliho, ktorý s Pátrom 
Piom strávil dlhé obdobie. 
279 strán, cena: 13,90 EUR

Katechizmus pre veľkých 
i malých
Katechizmus pre veľkých 
i  malých  je výbornou po-
môckou pre tých, ktorí chcú 
mať prehľad v náuke Katolíc-
kej cirkvi a postupne si osvo-
jiť jej učenie. Nájdete v ňom 
rozobrané základné témy 
katolíckeho života.
190 strán, cena: 4,00 EUR

Kecharitomene  
- Milostiplná
Dominik Chmielewski
Si pripravený/á? Ak áno, pozri 
sa do jej očí na obálke knihy 
a povedz: „Chcem ťa spoznať, 
Mária. Kecharitomene, a veď 
ma, aby som odhalil/a tvoje 
úžasné tajomstvo a v ňom svoj 
večný cieľ! Amen!“
200 strán, cena: 8,90 EUR

Príhody pohotovostného 
lekára
Karol Mika
Kto chce zažiť rušné, drama-
tické situácie, kto chce skú-
siť napínavé dobrodružstvá, 
nech sprevádza lekára frek-
ventovanej oblasti počas po-
hotovostnej služby. 
413 strán, cena: 10,60 EUR
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437; mail: verbum@svd.sk

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
MAIL: VERBUM@SVD.SK



Pápež František schválil dekrét 
Kongregácie pre kauzy svä-
tých, ktorým sa uznáva zá-
zrak pripisovaný príhovoru 

ctihodného Božieho služobníka Carla 
Acutisa, známeho ako „apoštola Eu-
charistie“, ktorý obetoval svoju choro-
bu za Cirkev a ktorý využil svoju vášeň 
k informatike na to, aby evanjelizoval 
a šíril lásku k Eucharistii.

Ako uviedol sobotný tlačový úrad 
vo Vatikáne, Svätý Otec prijal 21. feb-
ruára prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých, kardinála Angela Becciu 
a  podpísal dekréty, ktoré uznávajú 
tri mučeníctva, štyri hrdinské cnosti 
a tri zázraky, medzi ktorými je aj Car-
lo Acutis.

Mladý laik Carlo Acutis sa narodil 3. 
mája 1991 v Londýne (Anglicko), kde 
jeho rodina žila kvôli práci. Zomrel 
12. októbra 2006 v Monze (Taliansko).

V septembri 1991 sa rodina Acutis 
presťahovala do Milána (Taliansko).
Carlo prijal prvé sv. prijímanie ako se-
demročný a odvtedy bol jeho život po-
značený hlbokou láskou k Eucharistii, 
ktorú považoval za „diaľnicu do neba“. 
Každý deň sa zúčastňoval na sv. omši 
a modlil sa ruženec, hnaný oddanos-
ťou k  Panne Márii, ktorú považoval 
za svoju dôverníčku. Okrem toho učil 
deti katechizmus a pomáhal tým, ktorí 
to potrebovali.

Jeho intenzívny duchovný život ho 
priviedol k  vytvoreniu toho, čo nie-
ktorí nazývali „kit“, aby sa stal svä-
tým“ a ktorý sa skladal zo sv. omše, sv. 
prijímania, ruženca, denného čítania 
Biblie, sviatosti zmierenia a  služby 
druhým.

Carlo si od detstva rozvinul talent 
v oblasti výpočtovej techniky a dospelí 
ho považovali za génia. Tak spojil svo-
ju lásku k počítačovej vede so svojou 
evanjelizačnou horlivosťou. Vytvoril 
virtuálne expozície o otázkach viery. 
Jedna z najvýraznejších bola o eucha-
ristických zázrakoch na celom svete.

Keď zistil, že má leukémiu, ponú-
kol svoje utrpenie za pápeža a Kato-
lícku cirkev. Zomrel 12. októbra 2006  

na sviatok Panny Márie del Pilar vo 
veku 15 rokov. Jeho telesné pozostatky 
sú uložené vo svätyni Spogliazione, na 
mieste, kde sv. František z Assisi nechal 
všetko, aby nasledoval Pána.

V roku 2007 vydala novinárka vati-
kánskych novín L’Osservatore Roma-
no, Nicola Gori, knihu – „Eucharistia. 
Moja diaľnica do neba: Životopis Carla 
Acutisa“ a v roku 2016 publikovala člá-
nok „Počítačový génius v nebi: Životo-
pis Carla Acutisa“. Diecézna fáza bla-
horečenia bola otvorená 15. februára 
2013 a ukončená 24. novembra 2016.

Uznaný zázrak 
pripisovaný príhovoru 
ctihodného Božieho 
služobníka Carla Acutisa

 Text pripravil: P. Ján Kušnír SVD
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„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania 
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. 
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza 
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2020 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Odberatelia Hlasov Divina 222,- EUR • Deviatnik „Kto dá prí-

strešie Sv. rodine“ Hlohovec 150,- EUR • Odberatelia Hlasov 

Alekšince 40,- EUR • Bohuznáma 20,- EUR • Bohuznáma 

Rišňovce 100,- EUR • Bohuznáma 30,- EUR • ZKS klub 1 Nitra 

72,- EUR • M. Deketová a darcovia Veľké Kostolany 200,- EUR 

• Odberatelia Hlasov a Posla Mníšek nad Popradom 100,- EUR 

• Odberatelia Hlasov Ivanka pri Nitre 151,- EUR • p. Urbanová 

Nitra Chrenová 40,- EUR • p. Muziková Nitra Chrenová 20,- EUR 

• Rodiny deviatnika Kolta 68,70,- EUR • Ružencové bratstvo 

Rišňovce 110,- EUR • Bohuznáma Golianovo 10,- EUR • Cti-

teľky B.S.Ježišovho Machulince 20,- EUR • Ružencové bratstvo 

Markušovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Plávnica 20,- EUR 

• Čitatelia Hlasov Horovce 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 

Svrčinovec 20,- EUR • Ružencové bratstvo Vráble 100,- EUR • 

Predplatitelia Hlasov Huncovce 60,- EUR • Členovia MOS Lipany 

850,- EUR • Bohuznáma Lovce 10,- EUR • Misijné združenie 

DS Veľký Krtíš 54,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 

235,- EUR • Ženy z deviatnika Vojňany 80,- EUR • Odberatelia 

Hlasov Krásno pri Topoľčanoch 20,- EUR • Ružencové spolo-

čenstvo Močenok 90,- EUR • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce 

nad Parnou 50,- EUR • Deviatnik Hľadáme prístrešie Kalameny 

71,- EUR • Deviatnik rodiny Skačany 130,- EUR • Odberatelia 

Hlasov Sedliacka Dubová 145,- EUR • Odberatelia Hlasov Ža-

bokreky n.N. 30,- EUR • Deviatnik Kto dá prístrešie sv. Rodine 

od modlitebnej skupiny Breza  100,- EUR • Odberatelia Hlasov 

Oravská Jasenica 155,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla zo 

Zuberca 150,- EUR • Predvianočný deviatnik Tajov 100,- EUR 

• Ružencové bratstvo Modra - Kráľová 35,- EUR • Odberatelia 

Hlasov Hraničné 40,- EUR • Bohuznáma – Veľké Zálužie 100,- 

EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

14. novembra 2019 sa uskutočnili lekárske konzultácie 
Kongregácie pre kauzy svätých, kedy lekárski odborníci 
vyjadrili kladné stanovisko týkajúce sa možného zázraku, 
ktorý sa pripisuje príhovoru ctihodného Carla Acutisa.

V tom čase postulátorka kauzy blahorečenia Carla Acuti-
sa Nicola Gori vo vyhláseniach pre ACI Stampa – talianskej 
agentúre ACI Group – uviedla, že Vatikánske digastérium 
dostalo dokumentáciu o „údajnom zázraku, ku ktorému 
došlo v Brazílii v prípade jedného dieťaťa“.

Biskup z Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Mons. 
Domenico Sorrentino, vyhlásil, že „neočakáva sa, že blaho-
rečenie bude ďaleko“, a dodal, že „naďalej sa modlíme, aby 
Pán čoskoro oslávil svojho sluhu, ktorý bude sprevádzať na 
ceste svätosti celú Cirkev a najmä mladých“.  •
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

„Prečo hľadáte živého medzi 
mŕtvymi? Niet ho tu, vstal 
z mŕtvych“ (Lk 24, 5).

„V našom srdci radosť a bolesť, na 
našej tvári úsmev a slzy. Takáto je 
naša pozemská realita. Avšak Kristus 
vstal z mŕtvych, je živý, ide s nami. 
Preto spievajme a kráčajme verní 
svojmu nasledovaniu v tomto svete 
s pohľadom upreným na nebo“. 

Benedikt XVI. 

Požehnané veľkonočné sviatky 
čitateľom Hlasov a misijným 
priateľom želajú 

Misionári vebisti


